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Bestyrelsesmøde 21. juni 2022 kl. 19.00 hos Agten for Tværs 
 
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) 
Bestyrelsesmedlem: Bent Ole Jonsen (BJ) 

Næstformand og sekretær: Johnny Mathiesen (JM) 
Havnemester: Carsten Bo Lauersen (CL)  
 

Afbud: 
Suppleant: Kenneth Hjort (KH),  
 

 
Referent Johnny Mathiesen 
 
Dagsorden 

 
1.        Gennemgang af sidste referat 
Referatet blev gennemgået, H båden til juniorerne er ved at blive klargjort og bundmalet samt 

søsat. Tovværk til mastkranen har og mangler fortsat at blive monteret (TM). 
Morten Sparre mangler at blive kontaktet mht Pplads der skal forskønnes med hjælp fra Kolding 
Kommune (BV) 

 
2.        Økonomi (status og fup på budget)  
Der er ikke bogført op til dagsdato men der forelægger ingen større omkostninger.  

Strømregningen er steget fra 11.500 til kr. 16.000, dette stemmer ca med budgettet og de 
prisstigninger bestyrelsen gennemførte på overnatning. Vi skal være opmærksomme på til vinter 
at vinterliggere opkræves en højere strømbidrag. 

Saldo pr 21.06 er kr. 1.015.000 
 
3.        Køb og salg af pladser - Lejepladser for 2022 og ventelisten 
Der er pt 30 på ventelisten og der er ingen ledige pladser til salg.  

 
4.        Havnens status og To Do’s 
Antallet af opgaver er status quo og er af begrænset omfang. Der er blevet påsejlet 2 

afmærkningskoste, den ene bøjet den anden knækket. Dette skal udbedres snarest. 
En forlængelse af bro v slæbestedet udføres af 2 ”eksterne” hjælpere.  
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5.        Havnemesteren har ordet 
Broen ud forbi mastekranen er nu forsynet med en 13A sikring, da 10A var i underkanten, men det 
er lovligt at sætte 13A smeltesikring i.  HBL er også blevet udpeget til el -kontrol af myndighederne 

som havnemesteren deltager i. 
Samme bro hvor rampe er forsynet med metalgitter er glat og vi har haft en nær ved ulykke 
hvorfor gitteret afmonteres og gul markeringsbånd på klæbes.  
Alle vandslanger er blevet opdateret således alle  koblinger nu har kvalitetskoblinger fra Gardena, 

som holder vandet inde. 
 
 

6.        Eventuelt 
 
 

Tour De France 
HBL har betalt sit sponsorat og med hensyn til Supboards så vil de blive overdraget til 
”campingspladsen” således de har ansvaret for dem og kan forsøge udleje disse og tjene penge til 

Danmark Dejligs arrangementet. 
Agten for tværs bruges som butik til salg af is mad og drikke. 
JM informere medlemmerne via mail omkring situationen mht lukkede veje og Pplads der kan 
forventes i pågældende weekend. Slæbestedet vil ligeledes være lukket i disse dage og informere 

omkring dette på hjemmesiden. 
 
Autocampere 

Autocampere på Ppladsen opkræves kr 150 såfremt de overnatter og får adgang til toiletterne. 
Men der er ikke adgang til strøm. Autocamperne er tilfredse med dette. 
 

H båd 
Motoren til H båd skal have et service, den kan starte men går ujævnt. Derudover skal der laves en 
spilerstage til den. 

 
Havnesauna 
Der mangler ca t.kr 680 for at have den nødvendige kapital, men der er forventninger om at 

projektet kan gøres lidt billigere grundet faldende aktivitet i markedet.  
Godkendelse af kystdirektoratet er givet til projektet. 
Havnesaunaen får monteret et ”hajbur” af hensyn til sikkerhed overfor ind/udgående strøm fra 
Noret. HBL skal have disse tegninger til gennemsyn af hensyn til at vurdere om der så fortsat er 

plads ved kajen og de andre både. 
 
 

Uddybning 
Inderhavn: 
Det blev besluttet at få lavet bore/sandprøver til kr 9000 med henblik på vi er nødsaget til at få 

uddybet denne del af havnen. Herefter kan vi afgøre hvor det skal hen og hvilket budget vi taler 
om. I den forbindelse kunne BJ oplyse at læsse det af ved Trældenæs koster kr 143m3 
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Vi skal have loddet dybderne i området ved H bådene så vi kan beregne os til mængden der skal 
bortskaffes (JM) 
 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. august kl 19 i Agten For Tværs 
 
 


