
                                                                                           

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Fjordhaven, Lemvig  

30.8.2016. 

 
Deltagere:  
Heine Nissen, Christian Christiansen, Per Nibe, Amanda Christensen, Jette Fries (referent) 
 
Afbud fra:. Claus H. Christensen, som har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Claus 
Fomsgaard fraværende, men uden afbud til Heine. 

 

 
Dagsorden: 
 

1. Status på Fjordhave Lemvig 

2. Arrangement til medlemmer 

3. Østershus 

4. Miniopdræt i havnen 

5. Evt. 

 

Pkt. 1: Status på Fjordhave Lemvig 

Carsten Fomsgård og Heine talte sammen lige efter sommerferien om en ny placering af Fjordhaven. 

Dette for at undgå en anke fra ejeren af Kappel. Der er lavet opmåling af Heine og Thomas Damgaard fra 

kommunen. Materialet med koordinater sendt til Thomas Larsen ved Kystdirektoratet. Der er forventet 

sagsbehandlingstid på 14 dage, hvorefter vi vil kunne få svar uden fornyet høring. Ansøgningen er sendt 

afsted, og det forventes, at vi i efteråret vil kunne have anlægget etableret.    

Det nye området er langt mere vindblæst end de tidligere planlagte placeringer, og vi ved i bestyrelsen 

ikke, om den nye placering vil være attraktiv for foreningens medlemmer. Flåden forventes ikke at kunne 

ligge derude om vinteren, så den vil skulle bugseres på land. Den nye placering vil nok være en 

placering, som kun kan besejles i ret vindstille vejr. Samtidig vil sejlturen ud til anlægget blive lang, og 

det kan blive problematisk at få bådførere til frivilligt at sejle foreningens medlemmer ud til anlægget. 

Bestyrelsen beslutter på den baggrund, at Heine skal ringe til Carsten Fomsgård/Thomas Damgaard og 

fortælle, at vi er utrygge ved den nye planlagte placering. Hvis ankesagen ”kun” tager ½ år, foretrækker 

vi fortsat ”Kappelplaceringen”, for i så fald kan et anlæg fortsat etableres om foråret, hvis ikke anken 

mod placeringen får medhold. Foråret vil også være mere tillokkende end at komme på fjorden for første 

gang i efteråret.  

Hvis ankeperioden er mere end ½ år, ser vi derimod ikke andre muligheder end at køre videre med den 

nye placering, og se hvordan medlemmerne tager imod det, når anlægget er etableret.  



  

 

Pkt. 2: Arrangement til medlemmer 

Medlemsarrangement for medlemmer skal planlægges som en indvielsen, når vi får flåden inde i havne- 

anlægget. Arrangementet forventes afholdt d. 16. oktober kl. 10 - 12. Alternativ dato er d. 23. oktober. 

Der skal lejes/lånes lokale til mødet, så der samtidig kan gives information til medlemmerne.  

Heine undersøger, om vi er sikre på, at anlægget er på plads til denne dato, og det forventes, at der ikke 

bliver så stor planlægning til dette medlemsarrangement. Hvis behov mødes bestyrelsen til planlægning, 

men måske forberedelserne kan klares pr. mail/telefon.   

 

Pkt. 3: Østershus 

Vi har tilbud på at leje et lokale 7.500 kr. / år, hvis vi ønsker det. I første omgang kan vi bruge lokalet til 

grej som redningsveste, gryder m.v.  

Vi er interesseret i at leje lokale, forudsat at projektet betaler, og at der kan laves lejemål indtil 

31.12.17. Efter denne dato er vi usikre på økonomi og medlemstal, så vi vil ikke på forhånd forpligtes for 

en længere periode. 

Det vides ikke, hvornår Østershuset bliver opført.  

 

Pkt. 4: Miniopdræt i havnen 

Havne anlæg på bådplads nr. 190 er planlagt. Får mest karakter af et hyttefad.  

Glasfiberhyttefad koster ca. 8.000 kr., og vi ved endnu ikke, om det er bevilget. Pontonen er allerede 

lavet og købt, så den – så vidt vides - komme med kort varsel. Vi håber, den kan komme på plads til den 

planlagte indvielse. 

 

Pkt. 6: Evt. 

Der skal følges op på, at Claus Fomsgaard overtager kasserer-jobbet efter Amanda. 

Udkast til procedure for besejling af anlæg – forslag fra Claus C. Vi venter med at snakke om dette 

punkt, til det er relevant at sejle. 

Vi vil søge TRYG-fonden om penge til redningsveste. Amanda påtager sig opgaven. Der er ansøgningsfrist 

1. september. Lykkes det ikke at komme igennem med en ansøgning nu, kan der søges igen til foråret.  

Claus Christensen har skriftligt meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, og 1. suppleant 

Mogens Jessen indtræder derfor i bestyrelsen.   

Vi er i den øvrige bestyrelse meget kede af den beslutning, som Claus har taget, men må tage den til 

efterretning. Claus har i sin tid som næstformand udført et stort arbejde for foreningen. Også den øvrige 

bestyrelse oplever, at de mange forhindringer, som vi har mødt i foreningens levetid har kostet på 

engagementet. Trods det giver vi på mødet i dag alle udtryk for, at vi vil fortsætte arbejdet i vores 

ordinære valgperiode. Vi håber fortsat på, at vores mange anstrengelser bærer frugt.     

Bestyrelsen konstituerer sig på ny, og Christian Christiansen bliver den nye næstformand. 

Der fastlægges ikke ny mødedato, men hvis behov indkaldes til møde. Ellers mødes vi ca. 1 time før 

indvielsen i havnen, hvis forberedelserne til arrangementet kan klares uden et møde. 

 


