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Bestyrelsesmøde 25. januar 2022 kl. 19.00 i Hejlsminde Bådelaug 
 
Sted : Agten For Tværs 

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

Grajmester: Thomas Munch (TM) 
Ungdomsudvalg og kapsejllads: Brian Vittrup (BV) 
Suppleant: Kenneth Hjort (KH) 

Næstformand og sekretær: Johnny Mathiesen (JM) 
 
Afbud: 

Havnemester: Carsten Bo Lauersen (CL)  
 
Referent Johnny Mathiesen 

 
Dagsorden 
 
1.        Gennemgang af sidste referat 

Referatet blev gennemgået, faktura for vandforbrug er fremsendt til pølsemanden men endnu 
ikke betalt og derfor mindes om dette. 
Trailer til RIB afhentes hos Jan således den kan blive klargjort til syn og efterfølgende synet. 

Ombytning af bomkort sker ved nærmere aftale mellem kassereren OJ og havnemester CJ. 
På Sjælland står der en H båd som kunne købes for de penge Sydbank har sponsere t. PJ har også 
kendskab til H båd i Jylland der kræver noget knofedt men formentlig er billig. 

Trøjer til ungdomssejlerne sponseret af Ewii er kommet. 
 
 

2.        Økonomi (status og fup på budget)  
Indestående pr 25.11 er kr. 893.000. 
Et foreløbig regnskab for 2021 blev gennemgået og ser meget tilfredsstillende ud, havnens teknik 

herunder el og bom er blevet opgraderet i 2021 og fungere fejlfrit. Bommen aktiveres og afskrives 
dermed ikke men er blevet finansieret direkte af driften i 2021. 
Bestyrelsen er enig om at hæve overnatningspriserne i kommende sæson, kr. 160 for både under 
12 mtr og kr. 180 over 12 mtr. grundet stigende omkostninger til el. Årskort til slæbested 

fastholdes til kr. 1000 og kræver ikke fortsat medlemskab. Øvrig kontingent fastholdes ligeledes da 
der er særdeles tilfredsstillende kassebeholdning. 
Priser til strøm for vinterliggere er blevet hævet for at dække prisstigningerne på el. 

 
3.        Køb og salg af pladser - Lejepladser for 2022 og ventelisten 
Der er pt 25 på ventelisten og prisen for en plads er steget til kr 57.200 da prisen følger 

byggeprisindekset. Der er én plads som udbydes nu her til salg og næste på ventelisten tilbydes 
pladsen. 
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OJ har en del forsikringsbeviser der overgives til til PJ til brug for registrering af pladsliste.  
 
4.        Havnens status og To Do’s 

Listen blev gennemgået og bestyrelsen ønsker på arbejdslørdagen d. 2 april at fastgøre bærende 
bjælker fra broen i stensætningen i molen. Forankring laves med metalfod og støbemix.  
 
5.        Havnemesteren har ordet 

Havnemesteren mangler stor klubvimpel ti l standeren, TM bestiller 2 stk og fylder ordren op med 
små  bådvimpler (ca 50 på lager pt)  afht fragten. TM når han henter bådtrailer hos Jan medbringer 
han også årsmærker. 

Der mangler vand om vinteren i Agten for Tværs, der skal undersøges om vi kan separere så huset 
får sin egen ”hane”. 
  

6.        Eventuelt 
 
Flydende sauna 

Kystdirektoratet har godkendt projektet omkring en flydende sauna. Projektet har ligeledes fået 
indsamlet over halvdelen af projektprisen ind og det ser positivt ud med at det bliver en realitet. 
 
Kapsejllads 

Henning Hallum ønsker ikke at fortsætte i kapsejlladsudvalget, BV forhøre sig hos Jacob Jonsen  
 
Tour De France 

Der vil være mange aktiviteter i denne weekend og det skønnes at HBL ikke skal bidrage med 
yderligere da der simpelthen ikke er plads fysisk på området. BV deltager i et orienterende møde i 
forsamlingshuset med lokalforeningen for at høre mere om planerne for denne weekend.  

 
Autocampere 
Stigende interesse fra autocampere udfordre det i forvejen pressede område omkring HBL, 

stranden og P plads. Et område der tildeles reguleres af færdselsloven, og HBL. På den ene side 
kan det give indtægter for HBL men udfordre både de faste pladslæggere samt HBL også skal stille 
fornuftig elforsyning og evt tømmeløsning for septiktanke. Emnet tages yderligere op til næste 

bestyrelsesmøde . 
 
Generalforsamling 2022 
Dato for generalforsamlingen blev fastlagt til d. 31. marts og OJ boker forsamlingshuset.  

PJ, BV og JM er på valg men modtager alle genvalg. 
 
Standerhejsning og arbejdslørdag 

Begge aktiviteter finder sted d. 2. marts kl 0900. 
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Uformel havnefest 
BV foreslog om der kunne være interesse for i 2. halvdel af sæsonen for festivitas med musik og 
drikke for fastliggere og gæster. Til dette var der positiv opbakning i bestyrelsen og BV undersøger 

nærmere. 
 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. marts i Agten For Tværs 
 

 
 

 


