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Referat fra bestyrelsesmøde Fjordhaven, Lemvig 

20.3.2017. 

 
Deltagere:  
Heine Nissen, Christian Christiansen, Claus Fomsgaard, Mogens Jessen, Jette Fries 
(referent).  Afbud fra Amanda Christensen. Per Nibe fraværende uden afbud. 

 
 

Dagsorden: 
 

 
1. Status på Fjordhaverne 

- Flåderne 
- Opbevaring af grej og arbejdssted (lokale?) 
- Mødelokale (Thomas) 

 
Flåderne er kommet, men ræling mangler at blive monteret. Flåderne er kommet i 

vandet, men de ligger begge i havnen endnu. Svend Åge har gemt vores stjernehjul 
til linerne, så de er sikret og ligger ikke frit på flåden. Begge flåder har hyttefad. 

Flåderne ligger ved de store både, mens vores båd skal helst ligge som sidste år. 
Flåderne slæbes ud snarest muligt, når vejret bliver godt. 
 

Heine har et skur, men der er p.t. ikke andre aftaler om, hvor vi kan have grej. 
 

Thomas arbejder på at finde gratis eller billigt mødelokale, men Havnens Hus er ikke 
en mulighed uden betaling. Lemvig Kommune har givet tilsagn om et tilskud til 
lokaleleje på 25.000 kr. Det bliver nok svært at finde noget egnet, så det kan bruges 

både til møder og til lidt samvær og planlægning af arbejde. Vi kan forsøge at snakke 
med en lokal ejendomsmægler og Heine snakker også med Thomas igen. Vi vil gerne 

høre lidt om ejerforholdene på mulige bygninger. 
 
 

2. Opfølgning på mødet med kommunen-Limfjordsrådet Aalborg og 
Skaldyrscenteret. 

 
De fleste punkter fra mødet er med i pkt. 4. Vi er lovet max. støtte i år med hensyn til 
rådgivning. Vi skal huske muligheden med Jens Hedevang og ”Grejbanken”. 

 
 

3. Generalforsamlingen d. 20. april 2017 
 
Jette tager kontakt til Amanda vedr. en ”sættenisse-fejl” i punktet regnskab 2016 og 

budget 2017. Der står forkerte årstal.  
 

Der står intet i vores vedtægter om en evt. situation, hvor ikke alle bestyrelsesposter 
besættes. Der skal laves lidt presse vedr. vores generalforsamling. Claus tager 
kontakt til Benny Gade om han vil tage billeder og skrive en artikel om flåderne, 

Fjordhaven og den kommende generalforsamling.  Claus tager kontakt til Lissy 
Galsgård (revisor) vedr. godkendelse af regnskabet og materialet om regnskabet til 

mødet. Heine bestiller kringle til Generalforsamlingen. 
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4. Aktiviteter for medlemmerne:  

a) Indvielse af flåde og hvervning af medlemmer 
b) Besøg i anden fjordhave – hvornår/hvordan? (Løgstør og/eller Nykøbing)  

c) Kurser om ”Årets opgaver”: 
 - marts klargøring af strømper 

         - april/maj opsamling af yngel 
 - juli/august østersyngel 
         - september/oktober omstrømpning  

 
Indvielsen skal helst være i tidsrummet 18. – 30. april, så det kan blive annonceret 

både lokalt og til generalforsamlingen. Nordea, Limfjordsråd og Skalsdyrscenteret skal 
med. Heine tager kontakt til Susanne om mulige datoer.  
 

Vedr. besøg i Løgstør og Nykøbing skal vi tage kontakt til dem og spørge, hvornår de 
har flåden i vandet, så vi kan arrangere et besøg. Christian tager kontakt. 

 
Vi tager kontakt til Skaldyrscenteret vedr. kurser i Lemvig. Emne i første omgang 
kunne være opsamling af yngel og i efteråret et lokalt kursus i omstrømpning og 

fødevaresikkerhed. Kurserne skal være efter turen til en anden Fjordhave, så vi aftaler 
senere, hvem der skal tage kontakten.  

 
 
5. Praktiske opgaver: 

a) Båden i vandet 
b) Østers og yngel – snakke med Laurits?  

c) Hvordan holder vi øje med anlægget?  
d) Hvordan kan medlemmerne komme ud på anlægget?  
e) Deltagelse i kommunale arrangementer? 

f) Skal der laves medlemskort til foreningen?  
 

Båden skal bundmales, før den kommer i vandet, og der skal en ny zinkklods på. 
Heine sørger for bundmalingen og zinkklodsen. Mogens hjælper hvis muligt. 
Vi skal også have tjekket vandpumpen, og vi skal have skiftet olie. Christian tager sig 

af isætning i vandet, dog ikke i næste uge. Senere laver han aftale vedr. vandpumpen 
og olieskift.  

 
Vi venter med kontakt vedr. østers og yngel. 

 
Vi ved endnu ikke, om vi kan komme til anlægget fra landsiden. Heine snakker med 
Thomas, som skulle undersøge det.  

 
Claus C’s gamle udkast til regler vedr. besejling af anlægget gennemgås og 

korrigeres. Det aftales, at Jette og Mogens indarbejder ændringerne og udkastet 
sendes så rundt i bestyrelsen for yderligere kommentarer og evt. korrektioner. Vi er 
enige om, at regelsættet skal korrigeres i takt med at vi får erfaringer – men det 

bliver en opgave for bestyrelsen i det kommende år.  
 

Vi afstår fra at deltage i de kommunale arrangementer og satser i stedet på vores 
egne arrangementer. Heine giver derfor besked om, at vi ikke kan påtage os 
bemanding af en stand ved ”Vild med vand-arrangementet” d. 26. maj.  

 
Bestyrelsen er enige om, at vi ikke laver medlemskort.  
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6. Evt. 

 
Der er ikke blevet rettet på hjemmesiden vedr. bestyrelsen i Fjordhaven. Kan Claus C. 

fortsat rette hjemmesiden? Der står også på hjemmesiden at man ikke kan indmelde 
sig efter 31. januar 2016. Det skal rettes snarest muligt.   

Jette tager kontakt til Claus C. for at spørge, om han kan rette, og alternativt må 
Carsten Rømming Sørensen hjælpe. 
 

Bestyrelsen mødes kl. 18 før generalforsamlingen. Der bestilles smørrebrød til mødet. 
Jette og Mogens kontakter Jens Pedersen eller Claus C, og spørger om én af dem vil 

være dirigent til generalforsamlingen. 
 
 

 
Bilag: 

 
Pkt. 2: Referatet fra mødet i januar 2017 
 

Pkt. 5 d): Claus C.’s udkast til procedure for besejling af anlægget 
 

Pkt. 5 f):  Jette’s udkast. 
 


