
 

 

Havneudvalgsmøde 25.maj 2022 16.00-17.30 

Deltagere:  Havneudvalget: Morten Jensen, Jørgen Ring-Andersen (ref.) 

 Havnefoged Dan Poulsen 

Dagsorden: 

1.   Havneudvalgets opgaver 

2.   Udfordringer i forbindelse med søsætningerne 

3.  Krav til stativer i fremtiden 

4.  HSS-hjemmeside 

5.  Sten på havnepladsen  

6.  Problemerne med bommen 

7. Bro 3 

8.  Ændring i udvalget 

9.  Evt.  

 

1.   Formålet med mødet var at gennemgå udvalgets opgaver og prøve at sætte kontaktpersoner på alle 

faste opgaver i årets løb. 

Foreløbig liste over kontaktpersoner udarbejdes og holdes internt på grund af persondataloven (GDPR-

regler) 

2.  Ved forårets søsætning var der, særligt ved sidste søsætning, en del udfordringer med medlemmer som 

ikke var klar, eller som endda skulle kontaktes på telefon før de mødte frem på havnen. Udvalget vil derfor, 

sammen med Jørgen Binzer, forsøge at finde en løsning på dette problem før efterårets optagninger. 

3.  På arbejdsdagen efter søsætningen var der mødt mange medlemmer frem, som lavede et stort arbejde 

på havnen, men desværre er der også en del medlemmer, som efterlader stativer og træbukke på pladsen 

og lader de frivillige om at rydde op efter sig. 

Havneudvalget vil derfor opfordre bestyrelsen til at man indfører en bestemmelse om at der kun tillades 

sammenklappelige stålstativer i fremtiden. F.eks. gældende for nye medlemmer fra d.d. og medlemmer der 

har stativer, som ikke kan slås sammen eller træbukke, skal udskifte disse senest ved optagning efter sæson 

2023. 

Endvidere vil arbejdsdagen efter sidste søsætning/optagning blive lagt en uge efter søsætningen.  

4.  Der er flere medlemmer som oplever problemer med klubbens hjemmeside: Havnereglementet, som 

blev revideret for et par måneder siden, ligger stadig med den gamle udgave øverst på siden og fordeling af 

havnepladser og venteliste kunne også trænge til et lille eftersyn. Det gør det vanskeligt at rådgive 

medlemmer når det ikke er alle oplysninger som er helt up to date. 

5.  Entreprenøren har lovet at færdiggøre havnepladsen med stenbelægning i løbet af uge 22. 



 

 

6.  Bommen har givet mange problemer siden den blev påkørt og den lever tilsyneladende sit eget liv, så 

leverandøren er kontaktet og vil finde en løsning snarest. 

7. Det har vist sig at den trædeplanke som er opsat på den nye bro 3 ikke opfylder de kvalitetskrav, som vi 

stiller. Der er derfor indkøbt materialer til udskiftning af planken i hele broens længde. Lars Borup er 

tovholder på opgaven og vil indkalde brugerne til en arbejdsdag snarest. 

8.  Morten (fmd. for havneudvalget) ønsker at drosle lidt ned og i fremtiden udelukkende koncentrere sig 

om el-opgaver på havnen. Jørgen vil derfor løbende overtage Mortens opgaver på havnen. 

9. Udvalget blev enige om at der i fremtiden skal laves referat fra møderne. Referatet skal derefter sendes 

til bestyrelsen og lægges på hjemmesiden, så HSS-medlemmer hele tiden er orienteret om tiltag på havnen 

og kan tilbyde deres assistance.  

Klubstandere og fríhavnsmærker bliver ikke længere omdelt, men kan afhentes i kontortiden hver tirsdag 

mellem 18 og 19. Vi opfordrer til at alle medlemmer følger klubreglerne og udskifter deres gamle 

klubstander med en ny hvert år. 

Sikkerheden på havnen har høj prioritet og der bliver derfor indkøbt transportable redningsstiger, som skal 

anbringes midt på broerne så forulykkede kan bjærges op mellem bådene. Lars Borup er tovholder på 

sagen. 

             Ref.  JRA 

 

 

 


