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Foreningen af virksomheder ved Odense Havn 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
Deltagere: Dennis Krum 

Jacob Jensen 
Jan I. Kristensen  
Ole Andersen 
Kristian Isager 
Erling Møller Nielsen 
Torben Nanke 

Fraværende:  

Fra: Erling Møller Nielsen 

 

Mødet afholdt den: 
Dato: Torsdag d. 10. november 2011 
Sted: H.J.Hansen, Vestergade. 
 
 
 
 
Emne Beskrivelse Action 
   
Godkendelse af 
sidste referat 

Referatet blev godkendt. JIK 

Nye medlemmer Det blev drøftet om grundejerforeninger kan blive 
medlemmer; Vi mener ikke, at der er sammenfal-
dende interesser mellem foreningen og grundejer-
foreninger.  

JJ 

Skilte Processen med at få godkendt placering af skilte 
ved kommunen er en udfordring. Der er udarbejdet 
materiale i samarbejde med Odense kommune 
(Park og vej) som angiver, hvor skiltene kan place-
res. 
Der mangler godkendelse af 3-4 placeringer. 
OA forventer dette på plads inden for den nærme-
ste fremtid.   

 
OA 

Studietur Dublin 
Dublin 

Der var 34 deltagere. Tilbagemeldingerne fra del-
tagerne viser, at det var en god tur. Desværre blev 
sejlturen aflyst på grund af dårligt vejr. 

JJ 
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Økonomi, med en egenbetaling på 39.000 kr. gav 
turen et forventet underskud på 39.000 kr. i forhold 
til budget.  

Arrangement Det blev drøftet, om planlagt arrangement skal 
ændres til en form for nytårskur, hvor vi besigtiger 
en eller flere renoverede bygninger i inderhavnen.  
JIK tager kontakt til Carsten Aa om at holde indlæg 
om havnen. 
KI tager kontakt til direktør Olav de Linde for at un-
dersøge, om Olav de Linde vil holde indlæg om 
hans planer for de bygninger, han har. 
 
Den 5. januar blev aftalt som foreløbig dato for ar-
rangement. 

EMN 
 
 
JIK 
 
KI 

Eventuelt OH har udsendt nye lejekontrakter (de gamle er 
forlagt). Havneforeningen medvirker ikke til udred-
ning om eventuelle ændringer i forhold til 
nye/gamle kontrakter.   
 
Henvendelse fra Åløkke Skovlaug. KI kontakter og 
melder tilbage. 
 
Kanalvejens Grundejerforening har henvendt sig 
og forespurgt, om der kunne være områder, hvor vi 
kunne sammenarbejde. Havneforeningen mener 
ikke, der er sammenfaldende interesser mellem 
private og Havneforeningen. 
JIK svarer Kanalvejens Grundejerforening.  
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Dato for næste be-
styrelsesmødede 

Den 8. marts 2012.  
Sted oplyses i indkaldelse. 

JJ 
 

 
 

 
 
12.11.2011 
Erling Møller Nielsen 


