
Referat bestyrelsesmøde onsdag den 28. november 2018. 
 
Afbud: Ingen 
Tilstede: Kristian Isager, Jes Duusgaard, Erling Møller Nielsen, Mette Lorentzen, Jacob Jensen og Poul 
Strandmark 
 
Agenda: 

- Siden sidst 
o Indkomne sager v/formanden 
o Status økonomiv/Jacob 
o Aflyst arrangement, drøftelse af fremtidig strategi på arrangement 
o Status nytårskur 

- Åben for tilføjelser 
 
Siden sidst: 

- Byggeri på inderhavnen – udtryk og eliminering af gl. udtryk – mange meninger omkring 
byggeriet på havnen, men bestyrelsen udtrykker ikke nogen officiel holdning herom. Vi har 
bakket op omkring mulighederne for byggeri på inderhavnen og er tilfreds med at dette er 
kommet i gang igen.  Der har været nogen klager fra medlemmer omkring sener i forbindelse 
med byggeri. Bestyrelsen henstiller til, at medlemmer udnytter udtaleret ved opstart, men må 
også sige at det selvfølgelig kræver lidt plads når elementer mv. skal ind på byggepladsen. Regler 
og lover skal overholdes.  

- Vejlukninger ved fremtidige arrangementer i Havneområdet. Her har rådmand Jane Jeging lovet 
at indtrække bl.a. Havneforeningen på planlægningsstadiet. 

- Vores skilte i området er udfordret, både på placering og renholdelse samt udskiftninger i såvel 
navn som virksomheder. Vi skal have drøftet med Odense Havn overordnet hvad vi gør. Erlang 
tjekker skiltene og kommer tilbage før vi gør videre. 

- Invitationer til arrangementer på havnen – vi rundsender færdige invitationer til vore 
medlemmer når der er arrangement på eller i Lindo Port of Odense. 

- Dialog med Nordatlantisk hus og deres Erhvervsklub. – Det blev aftalt at vi forsøger at komme 
med på Nordatlantisk Hus studietur til Island i 2019. Poul tager kontakt og så ser vi hvor langt vi 
kommer. 

- Status flagsejllads ved Kristian – vi arbejder på dato til næste år, hvor de kommer til Odense. Det 
er aftalt at Havneforeningen vil give beløb til besøget mod at kunne arrangere medlemstur på 
bådene. 

- Status Marius Pedersen besøg – blev aflyst da for få medlemmer var tilmeldt. 
  
 
Økonomi – ok.  Foreløbig regnskab for 2018 blev drøftet. Vi skal forsøge at bruge flere penge på vore 
medlemsvirksomheder, der spares fortsat op. 
 
Nytårskur med afholdelse 8.1. kl. 16. gennemføres og afholdes i RH Parken. JJ sender indbydelser ud. 
 
Vinsmagning med betaling hos H J Hansen Vestergade den 25. april 2019. Erling tager aktion. 
 
Generalforsamling afholdes den 20. marts 2019. Jes genopstiller ikke. Vi mangler således et 
bestyrelsesmedlem og en suppleant. 
 
for referat: Poul Strandmark. 


