Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/
bestyrelsen.
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2022
Mødedato: mandag den 2/5 kl. 13
Mødested: Havnekontoret Skakkesholm
Mødedeltagere:
Bestyrelse:
- Søren Jongberg (formand) (SJ)
- Bent I. Hansen (næstformand) (BIH)
- Frede Frandsen (sekretær) (FF)
- Bernt Ove Simonsen (BOS)
- Brian Kaas Noer (BN)
- Svend Møller (grundejer repræsentant SM)
Øvrige:
- Lars W. Hansen (havnemester LW)
- Anthony Bjerregaard (afgående grundejerrepæsentant)
Dagsorden:
0. Velkomst
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 21/3 2022.
2. Nyt fra udvalgene:
2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH), (BOS) og (BN).
2.2 Økonomiudvalget. (FF), og (BIH)
2.3 Markedsføringsudvalget. (SJ).
3. Strategiplanarbejdet
4. Orientering ved formanden.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Brugermødet 11/5 2022
8. Eventuelt
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0. Velkomst.
Formanden bød velkommen til den ny udpegede repræsentant for grundejerne, Svend Møller.
De tilstedeværende præsenterede sig selv.
Kommunikation fra Grenaa Marina til grundejerne vil forsat gå igennem grundejer repræsentanten.
Samarbejdet med brugerne, grundejeren og de butiksindehaverne blev drøftet og kunne godt blive
bedre.
Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21.03.2022.
Referatet er udsendt på mail den 24/3 2022.
Bilag.
Der henvises til det udsendte referat på mail.
Indstilling:
Da der ikke er kommet indsigelser til referatet, jf. forretningsordenens § 11.1, fremlægges referatet til
underskrift. Er lagt på hjemmesiden.
Beslutning:
Referatet blev underskrevet og ligger allerede på hjemmesiden.

Sag nr. 2.1. Vedligeholdelsesudvalget.
Nyt fra udvalget ved Bent Hansen (BIH).
Formanden (SJ) ønsker en drøftelse af udvalgets opdrag fremadrettet, og vil fremlægge et forslag
til montering af solceller på mastehuset tag.
Bilag:
Ingen
Beslutning:
(BIH) orienterede om arbejdet med etablering af vaskeplads samt renovering af legepladsen. Dette
blev taget til efterretning.
(SJ) redegjorde for ønsket om at montere solceller på mastehuset og har kontakt til en person, som
senere vil præsentere et projektforslag med økonomi. Bestyrelsen synes det var en god ide og
afventer fremsendelse af projektet.
Vedligeholdelsesudvalgets kompetencer, opgaver og brug af frivillige blev drøftet.

Sag nr. 2.2 Økonomiudvalget.
Nyt fra udvalget ved formand Frede Frandsen (FF).
I budgettet for 2022 er der indregnet indtægter fra sponsorater og reklamer på tavler og på
hjemmesiden for 35.000 kr. Tidligere har vi tegnet 2 årige annonce aftaler.
Indstilling:
Der nedsættes en arbejdsgruppe der kan bistå kontoret med fornyelse af tidligere tegnede annoncer
og evt. nye sponsorater.
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Beslutning:
Tegning af annoncer og sponsorater blev udsat til efteråret 2022. Til hjælp med opgaven har Morten
Højbjerg og Jytte Quist tilbudt at hjælpe. Der skulle være oversigtskort med informationer nok til brug
for sæson 2022.
Under dette punkt blev der fremsat et forslag om, at udarbejdet kvartalsvis balancer over fondens
økonomi. Havnemesteren tager kontakt til fondens revisor og få det sat i værk.
Sag nr. 2.3. Markedsføringsudvalget.
Nyt fra udvalget ved formand Søren Jongberg, herunder afvikling af Skt. Hans arrangement med
musik.
Herudover ønskes en drøftelse af flere arrangementer.
Beslutning:
Der er indgået en aftale med eventmager Marko om, at der afholdes 5 musikarrangementer i løbet af
sommeren. Han får retten til salg af øl m.v., men skal til gengæld finansiere musikken.
Bådklubben står for bål i havnebassin (BOS). Havnemester for program og annoncering. (FF) kontakter
en båltaler. (BIH) byder velkommen. (BN) kontakter minibrandkorpset.
(SJ) foreslog at Grenaa Marina at afholder et ”åbent hus arrangement” for bådmæglere.
Tages op senere.

Sag nr. 3. Opfølgning på strategiplan 2030.
I strategiplanen er der på side 11,12 og 13 som led i strategiplanens udmøntning udarbejdet 2
handleplaner.
Indstilling:
Sekretæren foreslår at vi gennemgår de to handleplaner og nedsætter 2 arbejdsgrupper som kommer
med forslag om udmøntning af flere handlinger til opfyldelse af strategiplanens mål.
Bilag:
Strategiplan 2030
Beslutning:
Sekretærens forslag blev godkendt og tages op til efteråret, når der er knapt så travlt.
Sag nr. 4. Orientering fra formanden.
a) Ny dækmole.
Den 6/4 d.å. blev der afholdt et møde med afdelingschef i Norddjurs Kommune Kim T.
Jensen, formanden, havnemester og sekretær. Formålet med mødet var at orientere om sagens
stade.
Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 0,5 mio. Der er nedsat en følgegruppe, og
3 entreprenørfirmaer er udvalgt til at give pris.
På mødet 6/4 foreslog vi at formand, havnemester og sekretær deltager i en arbejdsgruppe
sammen med repræsentanter fra kommune. Dette er blevet imødekommet, og kommunen har
valgt Kim T. Jensen, Mads H. Petersen og Steen H. Andersen som kommunens repræsentanter i
arbejdsgruppen. Der er skrevet kontrakt med rådgivningsfirmaet A1 Consult.
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Der indkaldt til møde i arbejdsgruppen 9/5 kl. 13.

b).Stævning fra Zunchine Living A/S v/ advokat Niels H. Printz.
Den 25/3 d.å. blev der afholdt det første møde med advokatfirmaet DLA Piper, Århus repræsenteret
ved advokat Henrik Kleis. I mødet deltog formanden, havnemester og sekretær. Formålet med
mødet var at gennemgå stævningen og udarbejde et svarskrift til retten.
c). Afvikling af mødeaktivitet.
Havnemesteren er meget presset over antallet af møder med hans deltagelse. Derfor ønskes en
drøftelse af mødeaktiviteter med og uden havnemester.
Beslutninger:
Ad a). Havnemesteren oplyste, at arbejdsgruppen på mødet 9/5 skal drøfte et forslag fra
projektgruppen om en ekstra dækmole. Det vurderes, at der vil opstå et øget behov for
oprensning af sejlrenden. En supplerende dækmole vil muligvis afhjælpe dette problem, der er
ingen garanti.. Det betyder, at kommunen skal finde 1,3 mio. til finansiering af en supplerende
dækmole.
Da det er kommunens projekt kan, bestyrelsen kun afvente, hvilken løsning der vælges, men vi
tages med på råd.
Ad. b). (SJ) redegjorde for mailkorrespondance med advokat Henrik Kleis, som skal afgive et svarskrift
inden 16/5 2022. Beramningstiden er ca. 1 år. Det blev taget til efterretning.
AD c). Havnemesteren vil gerne være fri for at deltage i møder i sommerferien bortset fra
bestyrelsesmøder pga. af travlhed. Det blev aftalt, at havnemesteren bliver orienteret om
afholdelse af andre møder i bestyrelsen, men kan selv bestemme om han ønsker at deltage.
Sag nr. 5. Nyt fra havnemesteren (orienteringssager).
- Under dette punkt blev isætning og optagning af både drøftet. Der blev udtrykt ønske om at
finde et system, der tilfredsstiller alle parter ved op og nedtagning af både.
- Havneassistenten er kommet godt fra start. Prøvetiden udløber 30/4 2022.
- Under dette punkt blev den afholdte afskedsreception for Niels Riber omtalt som en
veltilrettelagt, velbesøgt og rigtig god afskedsreception.
Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.
På sidste møde blev det oplyst, at Mogens Adamsen, der er udpeget af Norddjurs kommune har
ønsket at udtræde af bestyrelsen på grund af sygdom, og har derfor bedt kommunen udpege et nyt
medlem. Det er endnu ikke sket.
Den syvende plads i bestyrelsen mangler stadig. Det blev aftalt at formanden tager kontakt til
turisterhvervet for at finde et emne til den ubesatte plads.
Beslutning:
Bestyrelsen afventer at Norddjurs Kommune udpeger en afløser for Mogens Adamsen.
Det er ikke lykkedes at finde en repræsentant fra turisterhvervet. Der arbejdes videre med at
finde det syvende medlem.
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Sag 7. Brugermødet den 11/5 kl. 19.
Bilag:
Invitation.
Beslutning:
Det blev aftalt at (SJ), BIH) og (LW) mødes 4/5 kl. 15,30 og aftaler det praktiske ved mødets afvikling.
I skrivende stund er besyrelsen blevet enige om at udsætte brugermødet til september/oktober
måned. Se begrundelsen på hjemmesiden.

8. Eventuelt:
a) Bestyrelsesmøder tilstræbes lagt på mandage kl. 13. Det næste er fastsat til 13/6 kl. 13.
Møderne afholdes på havnekontoret.

Grenaa den

2022

I bestyrelsen:
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