
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Havneforeningen. 
 
10.12.2015 kl. 16.30 hos Jacob Jensen. 
Afbud: Dennis Krum 
Deltager: Poul Strandmark, Kristian Isager, Hans Henning Haldbo, Jacob Jensen og Ib Haahr. 
 
Kristian Isager har forfattet en rejsebeskrivelse fra vores tur til Lissabon. Denne vil blive udsendt til 
foreningens medlemmer. For deltagerne som en glad erindring – og for ikke deltagerne som en 
appetitvækker. 
 
Foreningen får efterhånden mange henvendelser fra medlemsvirksomheder, der oplever  
problemstillinger i forbindelse med deres beliggenhed/virke på Odense Havn. Ikke sådan, at vi tror 
der er flere sager end vanligt, men vi er blevet mere synlige, og derfor kommer sagerne nu også til 
os. Det er klart at sager med privatøkonomiske/personlige interesser behandles i fortrolighed, og 
således ikke refereres. Vi er glade for at kunne støtte vore medlemmer og henleder 
opmærksomheden på, at det vil være en fordel for alle parter, hvis vi inddrages tidligt i processen, 
så vi har større chance for at gøre en forskel. 
 
Kassereren gennemgik økonomien. Årets overskud vil blive ca. 10.000 kr efter at der er hensat til 
en medlemsfonden. Denne skal virker som stødpude i forbindelse med kommende større 
medlemsarrangementer/medlemsrejser.  
 
Den 28. januar 16 afholdes nytårskur. Program finpudses og udsendes i god tid i januar.  
Der er afbud fra formanden. IH vil i hans sted styre slagets gang. 
 
Den 20.04.16 er der medlemsmøde hos BLADT. Det blev vedtaget at invitere alle virksomheder, 
der opererer/lejer sig ind på LINDO Port til dette arrangement, naturligvis for at øge 
netværkseffekten, og skærpe opmærksomheden om vores forening. 
 
Generalforsamling afholdes den 3. marts 2016. Næsbyhoved Skov, Den fede And og DOK 5000 
blev bragt i forslag. Poul undersøger. 
 
Medlemstallet er uændret. 2 nye og 2 udtrådte. Der er enighed om at starte en hvervekampagne 
primo 2016. (IH har stafetten).  
 
Der arbejdes fortsat på at arrangere en medlemsaften med Odense Kommune, hvor meningen er 
at præsentere vore medlemmer for de ordninger/ tilbud Jobcenteret/Kommunen har til 
virksomhederne, når man ansætter ledige borgere på kanten. 
 
Næste bestyrelsesmøde 24. februar 2016 kl. 07.15 Havnegade 5. 
Referent: Ib Haahr 



 
 
 


