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Referat fra bestyrelsesmøde i Fjordhaven, Lemvig  

6.1.2017. 

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

 
 
Dagsorden: 
 
1. Status på Fjordhaverne 
2. Møde med kommunen-Limfjordsrådet Aalborg og Skaldyrscenteret 

3. Foreløbigt regnskab til godkendelse 
4. Næste års kontingent 
5. Information af medlemmer 
6. Generalforsamling 2017 
7. Evt. 
 
 

 
1. Status på Fjordhaverne 

Ankerne er spulet ned nu, og linerne er trukket. 70 betonspande er på plads for at sikre 
anlægget, og yderligere 30 kommer senere. Ekstra ankre er spulet ned. Markeringsbøjerne er 
også på plads.  
Der er hængt 10 strømper med muslinger ud, men p.t. ingen tang. Tang kommer senere. 
Vi bør måske snakke med Laurits m.h.t. østers og yngel? 

Flåden skal på plads og tilladelse til flåde i havnen mangler, men den har været i høring. 
Flåde til havnen skulle være bygget til os, og ligger (så vidt vides) i Vildsund. Der skal være 
hyttefad i denne flåde. 
Der kommer fortsat nye medlemmer – trods vores p.t. lave aktivitetsniveau. Nu 34 betalende 
medlemmer. 

 

 
2. Møde med kommunen-Limfjordsrådet Aalborg og Skaldyrscenteret 

Hvilke spørgsmål har vi brug for at få afklaret? 
 

a. Kommunen:  
- Status m.h.t. bådhus og Østershuset. Per mener at vide, at vi har fået bevilget 

et bådhus, men vi har ikke fået officiel besked om det 

- Kan vi få hjælp til at komme ud til flåden, hvis der er problemer med den, som 
ikke kan løses via vores egen lille båd – f.eks. til at trække flåden nær land?  

- Er der mulighed for adgang fra landsiden?  
- Hvor kan vi stå og strømpe op??? Kan det være i bådhuset? 
- Kan vi få hjælp til PR af kommunen for at hverve medlemmer? 

 
b. Limfjordsråd og Skaldyrscenter:  

- Kan vi få forlænget vores projektperiode i f.h.t. rådgivning via afsatte midler? 
- Kan vi indkøbe stålbord til at strømpe op på for projektmidler?  
- Og hvad kommer vi ellers til at mangle – gryder, bøjer, flydere m.v? 
- Kursus vedr. praktiske opgaver – evt. besøg i anden forening, som har været 

lidt i gang. 
 

c. Skal vi forsat overveje at lave en ansøgning om den gamle placering af anlægget, selvom 
høring og anker på den vil tage flere år? Det er fortsat en overvejelse værd, om det er 
godt, at være ”på forkant”, hvis erfaringer med den placering, vi nu har fået ikke bliver 

gode. Der er langt ud til anlægget, og det kan vise sig svært at arbejde på flåden.  
 
Datoer – bestyrelsen kan følgende datoer: torsdag d. 26. januar fra kl. 16, fredag d. 27. 
januar kl. 13-16 eller onsdag d. 1. februar kl. 16-17.30. Heine forsøger at få mødet 

arrangeret og mødelokale booket. 
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3. Foreløbigt regnskab til godkendelse 
Der mangler posteringer fra Havnens dag, de vil blive påført. 
Der mangler en kommentar vedr. øreafrunding.  
Båden er ikke med som aktiv – den er p.t. i projektet, så det er som det skal være. 
Revisor skal godkende regnskabet før generalforsamling. 

 
 

4. Næste års kontingent (2018) 
a. Bestyrelsen foreslår kontingent på 400 kr.  Vi indstiller, at der ikke betales for 2017. 

 
 

5. Information af medlemmerne 

Information til alle medlemmerne skal opprioriteres – nu hvor vi (endelig) kan se frem til 
aktiviteter på vandet ☺ Vi har følgende muligheder for at kommunikere: 

 
a. Hjemmesiden om Fjordhaverne 
b. Facebook. Claus C. vil fortsat gerne skrive noget for os – så det er vi meget glade for! 
c. Foreningslet – Amanda sender ud denne vej 

d. Lemvig Folkeblad? 
 
 

6. Generalforsamling 2017: 
Torsdag d. 20. april kl. 19.30 (Jette laver udkast til indkaldelsen til næste møde). 
 
På valg er Heine Nissen, Amanda Christensen, Claus Fomsgaard og Mogens Jessen (kom ind som 

suppleant for Claus C.). Christian Christiansen er ikke på valg, da han blev næstformand, da 
Claus C. forlod bestyrelsen. (Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år). 
 
 

7. Evt. 
a. Vi har nu hørt fra Tryg-fonden på ansøgningen om redningsveste. Der står ”Bevilget” på 

Trygfonden’s hjemmeside, så vi skulle få 6.700 kr. til indkøb. Christian undersøger 
mulighederne for at købe gode veste med rabat. 

b. Vi skal anmelde til CHR-registeret, og anlægget skal autoriseres efter bekendtgørelse om 
akvakultur – Amanda ser på det. 

c. Lomborg7620@gmail.com – det er Christians korrekte mailadresse! 
d. Til drøftelse på kommende alm. bestyrelsesmøde: 

- Hvordan kan vi holde øje med anlægget?  

- Hvordan kan medlemmerne komme ud på anlægget – det tager lang tid at sejle derud! 
- Medlemskort til foreningen – Jette har lovet at lave udkast. 

e. Heine snakker med Claus C. om medlemsinfo og hans interesse for evt. at genindtræde i 
bestyrelsen 

f. Mulige medlemsarrangementer: 

- kurser om praktiske opgaver 
- besøg hos en Fjordhave, som er i gang? 

- skal vi lave en gå-tur til Kappel og se stedet, hvor anlægget ligger?  
- kan vi evt. lave en tur via kontakt med Træbådslauet?  
- Østerssafari? 
 

 
Næste bestyrelsesmøde fastsættes, når vi mødes med kommunen-Limfjordsrådet Aalborg og 

Skaldyrscenteret 
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