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Bestyrelsesmøde 26. oktober 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) 
Næstformand og sekretær: Johnny Mathiesen (JM) 
Havnemester: Carsten Bo Lauersen (CL)  

 
Afbud: 
Suppleant: Kenneth Hjort (KH),  

Bestyrelsesmedlem: Bent Ole Jonsen (BJ) 
Ungdomsudvalg og kapsejllads: Brian Vittrup (BV) 
 

 
Referent Johnny Mathiesen 
 
Dagsorden 

 
1.        Gennemgang af sidste referat 
Referatet blev gennemgået, bådoptagning er forløbet fint og de fleste både er er oppe.  Tilbud fra 

elektriker på ny tavle er ikke modtaget, CL prøver at rykke for dette. Overvågningskamera er 
blevet opsat for at forhindre indbrud. FLID er blevet informeret omkring HBLs 
bestyrelsessammensætning. 

Der er blevet taget fem boreprøver i  havnen med henblik på uddybning af inderhavnen, her 
afventer vi svarene på prøverne. 
 

 
2.        Økonomi (status og fup på budget)  
Indtægter fra eksterne overnattende gæster er steget ganske pænt 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. Juniorsejlerne er endnu ikke opkrævet da OJ mangler navnene 
på juniorerne.  
Omkostninger til strøm er øget med ca. t.kr 32 som primært kan henføres til de højere priser da 

kilowattimeforbruget er næsten det samme. Vi skal være obs på at HBL i forbindelse med Tour De 
France lagde strøm til samt at strøm til Agten For Tværs som er flittigt brugt også betales af HBL . 
Strøm anden halvdel af året for vinterlæggere er endnu ikke opkrævet og der følges op på det 

generelle elforbrug. 
Indestående konto kr 971.000 og der forelægger ikke større betalinger.  
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3.        Køb og salg af pladser - Lejepladser for 2022 og ventelisten 
Gennem sæsonen er der blevet solgt 2 pladser og der er pt 28 personer på ventelisten. 

 
  
4.        Havnens status og To Do’s 
Køreplader som skulle lægges ud på slæbestedet er blevet stjålet, men  slæbested fungere 

tilfredsstillende.  
Alupæle endnu ikke bestilt da vi venter på materialepriserne falder, pt mangles pælene ikke.  
Vi har kun én ny alupæl tilbage og der bestilles 6 nye alupæle der omdannes til 4 længere alupæle.  

Tilbuddene på Veluxrude i gavl for bedre ventilation blev diskuteret og besluttet at der er kun få 
dage hvor baderum er udfordret ventilationsmæssigt, og vurderes for dyrt at inve stere 20K i dette. 
2 stk plexiglasruder nedtages (CL) for bedre cirkulation og vi ser sagen an.  

 
 
5.        Havnemesteren har ordet 

Nye årsmærker behøves og skal bestilles. TM 
 
HBL blev inviteret til møde af bla lokalforeningen i Hejlsminde vedrørende parkering/ophold af 
autocampere i Hejlsminde. I lighed med tidligere drøftelser om dette emne er det ikke i HBLs 

interesse at drive nogen form for forretning inden for dette område, men har opkrævet et beløb i 
de tilfælde nogen har måttet ønske at bruge HBLs faciliteter som man også gør på Kolding Havn. 
Havnemesteren sætter skilt op efter kommunens anvisninger, ligeledes vil kommunen sætte skilte 

op samt udlægge fodspark bla ud af brandvejen og ved Volleyball banen så der ikke længere kan 
parkeres hverken af autocampere eller HBLs medlemmer.   
 

Alt teknik fungere tilfredsstillende og alt vand er lukket 
 
 

6.        Eventuelt 
 
H båd 

Motoren til H båd skal fortsat have service, og der er blevet købt en billig vogn kr. 2200 så båden 
kan køres indenfor så den kan blive shinet up. 
 
Standerstrygning + arbejdslørdag 

Standerstrygning holdes lørdag 29.10 kl 9 og igen i år møde bestyrelsen op forinden og klarer 
småtingene så der ikke bliver nogen arbejdslørdag. OJ har sørget for et madhold, men mangler 
oprydningshold. CL vil forsøge at skaffe dunke til at erstatte kapsejlladsbøjerne.  

 
 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 08 dec. kl 19 hos OJ 

 
 


