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Bestyrelsesmøde 30. august 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, Tovværk til mastkranen monteres (TM) inden bådoptagning og 

Morten Sparre kontaktes mht Pplads der skal forskønnes med hjælp fra Kolding Kommune (BV) . 
Tour De France og Danmark dejligst blev gennemført med succes af lokalforeningen og gav efter 
sigende også overskud. Danmark Dejligst kommer måske igen til næste år.   

De nye mål på havnesaunaen er blevet tilsendt til PJ og er fortsat inden for rammerne, og der 
arbejdes fortsat med finansiering. 
 

 
2.        Økonomi (status og fup på budget)  
Indtægter fra eksterne overnattende gæster er øget ift. sidste år medens bommen har omsat 

mindre som bl.a skyldes en lukket weekend grundet Tour De France og at Corona sidste år var en 
ekstraordinær god sæson. 
Omkostninger til strøm er øget med ca. t.kr 20 både fordi der bruges flere kilowatt og at prisen pr 
enhed er steget kraftigt. Agten for Tværs bruges flittigt og et forslag om at opsætte skilt omkring 

frivillig betaling af bidrag til el via Mobil Pay sættes op i lokalet (CL). Overnatningsprisen blev i 
foråret hævet for at kompensere for strømprisstigningen også, men der skal fortsat holdes øje.  
Indestående er pr dd kr 1.015.000 

   
3.        Køb og salg af pladser - Lejepladser for 2022 og ventelisten 
Der er kommet én plads til salg og det ser ud til at næste person på ventelisten ønsker pladsen og 

dennes båd passer fint ind. Herefter er der fortsat 30 på ventelisten hvoraf én er under 18 år. 
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4.        Havnens status og To Do’s 
Køreplader som skal lægges ud på slæbestedet sættes på To-Do listen. Vi har kun én ny alupæl 
tilbage og der bestilles 6 nye alupæle der omdannes til 4 længere alupæle.  

Der skal indhentes tilbud på ny gruppetavle ved siden af toiletbygning som udvides med ekstra 
elgrupper samt forsyningskabler til vestbroen (CL).    
 
5.        Havnemesteren har ordet 

I forbindelse med el-syn kom der der kun en bemærkning vedr eltavle, resten af fejlene fik 
havnemesteren klaret medens tilsynsmanden var tilstede. 
Med de nye el-ventilatorer er fugt blevet et mindre problem men der indhentes et tilbud fra 

tømmer (BV) for at få kontinuerlig udluftning via gavlvindue. 
Der købes ny dagsdatoblok og stempel (CL) således der kan udstedes kvitteringer til gæster. TM 
bestiller nye årsmærker til henholdsvis 2023 og 2024. 

Havnemesteren er blevet kontaktet af kommunen omkring autocampere på havnen. HBL ønsker at 
have de samme betingelser og rettigheder som Kolding havn men har ikke interesse i at medvirke 
til konkurrence ligesom HBL heller ej stiller ekstraordinære faciliteter op til autocampere. CL 

fortsætter den gode dialog han med Kolding Kommune. 
Pantkasen som havnemesteren havde oprettet gav kr. 700 til ungdomssejlerne (flot gået af 
havnemesteren) og havnemesteren tilbød ligeledes at være havnemester i 2023.  
 

6.        Eventuelt 
 
 

H båd 
Motoren til H båd skal fortsat have service, og så skal der bruges et stativ til optagning. PJ har 
stativ eller evt stativ som OJ har såfremt han finder andet. Vi håber H-båden kan komme indenfor 

men så skal den på trailer og så vil der er bedre mulighed for at få lavet den ordentligt  
 
Uddybning 

Inderhavn: 
JM har loddet dybderne i området ved H bådene, men der ventes på tilladelse til prøver fra 
kystdirektoratet via FLID. 

  
Bådoptagning 
Folk er interesseret og der vil blive annonceret fælles optag. Dem der vælger at placere sig hos 
Krogh tager formentlig båd op samme dag. 

 
Paddeleboard 
Paddleboard er blevet hentet af ejer, der er ét tilbage og vi ser tiden an om der kan fundes nogle 

senere. 
 
Rammeslag 

Det kunne være ønskeligt med eget rammeslag og undgå at spule. Det vil nok koste i 
størrelsesorden t.kr 40, kan vi finde et evt hos Kolding Havn? 
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Indbrud 
Der har været indbrud i postkassen som ellers tømmes ofte og stjålet kr. 320 + € 23. Der købes et 

dummykamera og sættes op (CL) 
 
Standerstrygning + arbejdslørdag 
I lighed med sidste år holdes standerstrygning sidste lørdag i oktober, og igen i år møde 

bestyrelsen op forinden og klarer småtingene så der ikke bliver nogen arbejdslørdag. OJ ser om 
han kan klare et madhold. 
 

Flid 
Navnene på bestyrelsesmedlemmerne i HBL skal indsendes til FLID, JM indsender data til FLID. 
HBLs hjemmeside opdateres ligeledes med Bent Oles private emailadresse som kontakt. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 25 okt. kl 19 i Agten For Tværs 

 
 


