
 
 
Referat bestyrelsesmøde 13.5.2019 kl. 07:15 Havneforeningen. 
Afbud fra Jens Anker 
Deltagere: Kristian Isager, Jacob Jensen, Ole Strøm, Mette Lorenzen, Erling Møller Nielsen, Poul Stranmdark. 
Agenda: 

- Siden sidst v/formanden 
- Økonomi v/kasseren 
- Sager fra medlemmerne v/formanden 
- Studietur Island-  
- Sejltur Chaluppen WestWood Ho  
- Åben for tilføjelser 

 
Siden sidst: 
Møde med Olav de Linde. Drøftelser omkring udviklingen på Mellemhavnen i City. 
Møde med interessenter omkring byens ø. 
Orientering omkring udvidelse af havnen på Lindø. 
 
Økonomi: 
Kontingent opkrævninger er udsendt og der er lidt bøvl med at indkradse disse, selvom det er et særdeles beskedent 
kontingent der er tale om. 
Udgifter siden generalforsamling holder sig på det budgetterede og er primært relateret til aftalte aktiviteter. 
 
Sager fra medlemmer. 
Parkering er stadig et issue på Cityhavnen. Det i lokalplanen nævnte parkeringshus er endnu ikke så langt i 
processerne at der forligger nogen tidsplan. 
Byggekranerne og dermed byggerodet er for en tid forsvundet fra inderhavnen, men projekter er undervejs. 
 
Studietur Island: 
Pt. 28 tilmeldte, der er stadigvæk plads, men bookninger bliver foretaget indenfor de næste 2 uger. 
PS tager fat i JPP for at få sikkerhed for detaljer omkring de faglige aktiviteter, samt for indlæg af forfatter. 
 
 
Sejltur Chaluppen WestWood Ho. 
Der er mange pladser endnu. PS rundsender og meddeler at der er mulighed for at tilmelde yderligere fra 
virksomhederne. 
 
Åben for tilføjelser. 
Ændringer i organisationen betyder at vi indbyder nyt kommitteret medlem i bestyrelsen til deltagelse fra december 
med henblik på udskiftning til generalforsamling i marts/april 2020. 
 
Pyloner skal efterses og skilte skal skiftes, nye medlemmer skal have buddet om at komme på pylonerne. EMN tager 
denne pind. 
 
Bordet rundt hvor erhvervsklimaet for Havnens virksomheder blev vendt. 
 
Næste møde 12. august 2019 kl. 07:15 hos Marius Pedersen A/S. 
Herefter møde igen den 11. december kl. 17:00 med efterfølgende julefrokost for bestyrelsen samt revisionen.  
 
For referat PS. 
 


