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                                                 Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/bestyrelsen. 

 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde:  

Mødedato: mandag den 14/11 kl. 11.  

Mødested:  Havnekontoret. 

Mødedeltagere fra bestyrelsen: 

- Søren Jongberg (formand) (SJ). 

- Bent I. Hansen (næstformand) (BIH).  

- Bernt Ove Simonsen (BOS). 

- Brian Kaas Noer (BN). 

- Svend Erik Møller (referent i Fredes sted) (SEM). 

Øvrige:  

- Lars W. Hansen (havnemester LW) 

 

Afbud:  Anthony Bjerregaard 

             Frede Frandsen (sekretær). 

 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Mødets formål 

2. Udmøntningen af energitillægget i 2023 for fastliggere på 104.000 kr. 

3. Regulering af indskud og lejeafgift i 2023.  

4. Fastsættelsen af el-priser for bådejere i 2023 

5. Evt. 

 

 

1. Mødets formål / Baggrund for mødet 
 

Mødet var indkaldt af fdm. Søren Jonberg ved mail af torsdag den 10. november efter en længere 

mailkorrespondance om emnet. Formålet med mødet er, at bestyrelsen på dialogmødet har en 

fælles forståelse af udmøntningen af energitillæg og reguleringen af . 

 

I det godkendte referat af bestyrelsesmødet den 31/10-2023 fremgår følgende beslutning: 

 

” I konsekvens af de stigende energipriser foreslår bestyrelsen, at den forøgede elregning i 2023  

fordeles med et midlertidig energitillæg på 312.000 kr. til gæstesejlerne (heraf er allerede indregnet  

ca.  kr. 141. 000 i gæstelejen), og 104.000 kr. til fastligger. Elforbrug til varme, affugter og større  

reparationer i både skal afregnes efter bimålere. Det betyder, at de både som i dag har strøm og  

ledninger lagt ud på broerne i dagevis skal have bimålere. Strøm til håndværktøj, opladning af  
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batterier og lign.og mindre forbrug kan hele året vederlagsfrit bruges af både med fast plads i  

marinaen indtil det besluttes at indkøbe et kortanlæg. Der er tale om et midlertidigt energitillæg, som  

bortfalder,når al strøm kan afregnes individuelt.  

Der indhentes et tilbud på køb af et kortanlæg, som kan håndtere individuel opkrævning af el og  

vand, der bruges af såvel gæstesejlere som fastliggere. 

Forslaget blev vedtaget. Regulativ og ordensreglement rettes til ioverens stemmelse med 

beslutningen.” 

 

I sag nr. Sag nr. 2.2 indgik følgende indstilling fra Økonomiudvalget: 

 

”…….Udvalget foreslår, at der opkræves et energitillæg hos fastliggerne på 104.000 kr. Tillægget 

fordeles i en kombination af et fast tillæg og efter bådstørrelse. Herudover opkræves et 

energitillæg hos gæstesejlerne på 312.000.kr. der fordeles efter bådstørrelse.” 

 

 

2. Udmøntningen af energitillægget i 2023 for fastliggere på 104.000 kr. 
 

Beslutning: 

 

Der er via mail af BIH rundsendt flere forslag til udmøntning af denne model. Bestyrelsen vedtog 

følgende model med 50% pr. båd og 50 % efter areal. Det indebærer 190 kr. pr. båd og yderligere 

5% på pladslejen pr. m2. Se Bents beregning i vedlagte bilag.  

 

På fakturaerne til næste år kommer energitillægget til fælles strøm i lejeafgiften i 2023 til at 

figurere  som to linjer: 

- 190 kr. pr. båd 

- m2-tillægget. 

 

Alle både pålægges dette energitillæg. 

 

Havnekontoret køber 10-15 bimålere af Grenå Havn / Bønnerup havn. Tilbud om en pris omkring 

50%. 

 

 

3. Reguleringen af indskud og lejeafgift for 2023: 
 

Beslutning: 

 

Ejeafgiften i 2023 reguleres med +5% for den rene havneafgift ex. energitillæg. 
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4. Fastsættelsen af el-priser for individuelt afregnede både i 2023 

 

Beslutning: 

 

Der faktureres strøm i 2023 ud fra OKs afregning til GM + tillæg til administration.  

 

Der bliver formentlig tale om kvartalsvis opkrævning. Det besluttes endeligt i økonomiudvalget.  

 

 

 Grenaa den 15/12 2022                                          I bestyrelsen: 

 

 

  

 

 

 


