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Bestyrelsesmøde 8. december 2022 kl. 19.00 hos kasserer Ole Jeppesen 
 
Sted : Agten For Tværs, Hejlsminde 

 
Til stede: 
Formand Per Jensen (PJ) 
Kasserer: Ole Jeppesen (OJ) 

Grajmester: Thomas Munch (TM) 
Ungdomsudvalg og kapsejllads: Brian Vittrup (BV) 
Næstformand og sekretær: Johnny Mathiesen (JM) 

Havnemester: Carsten Bo Lauersen (CL)  
 
Afbud: 

Suppleant: Kenneth Hjort (KH),  
Bestyrelsesmedlem: Bent Ole Jonsen (BJ) 
 

 
Referent Johnny Mathiesen 
 
Dagsorden 

 
1.        Gennemgang af sidste referat 
Referatet blev gennemgået, og PJ og BJ har afholdt møde med FLID vedrørende resultatet af 

boreprøverne, se punktet nedenfor. 
 
 

 
2.        Økonomi (status og fup på budget)  
Saldobalance pr 08.12.2022 blev gennemgået, el udgiften afviger forholdsvis meget ift. sidste år 

grundet kilowatt- timeprisen er steget. Antal forbrugte kilowatt er næsten det samme. 
Der er afregnet løn til havnemesteren og omkostninger til standerstrygning herunder leje af 
forsamlingshus er betalt. 

 
Indestående konto kr. 922.647og der forelægger ikke større betalinger.  
 
   

3.        Køb og salg af pladser - Lejepladser for 2022 og ventelisten 
Der er kommet i plads til salg som sælges til Bo Finnebær. Ellers er venteliste uforandret med 27 
på ventelisten. 
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4.        Havnens status og To Do’s 
Der er ikke sket yderligere aktiviteter siden standerstrygning. Vi skal dog have kigget på 
muligheden for at opdele vandforsyningen således der er stophane for hhv  brodelen og Agten For 

Tværs og toiletterne så de kan forsynes/slukkes separat. 
 
Der skal købes elmålere, BJ havde fundet en måler der var lidt billigere.  
 

 
5.        Havnemesteren har ordet 
Ny el-tavle er blevet bestilt som erstatning for den el-tavle der sidder på toiletbygningen. Tildeles 

fordi den fik en anmærkning af eltilsynet og fordi den var for lille og ikke kunne forsyne vestbroen.  
 
Sagen med Kolding Kommune og parkering af autocampere er afsluttet. 

 
Affald er der styr på og container fyldes moderat, disse køres dog ind ifb. med juleferien 
 

 
 
6.        Eventuelt 
 

Boreprøver 
Der er blevet taget fem boreprøver i havnen med henblik på uddybning af inderhavnen.  Resultatet 
af disse boreprøver var at de var rene svarende til 29 mikro gram per 200 cnt. Det vil sige jorden 

kan lagres på land og der skal ansøges hos Kolding Kommune om lagring i et renjordsdepot 
 
Grill til rundellen 

Grillen der står i ”rundellen” er nedslidt og der skal en ny til. BV vi se om FGU kan lave en sådan 
som opgave. 
 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 07. februar kl. 19.00 i Agten for Tværs 
 
 

 


