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Referat fra bestyrelsesmøde Fjordhaven, Lemvig 

18.9.2017. 
 
 
Deltagere:  
Heine Nissen, Christian Christiansen, Ejgil Kølbæk, Mogens Jessen, Jette Fries (referent).   
Afbud fra Amanda Christensen, Per Nibe fraværende uden afbud. 
 
Desuden deltager Susanne Mortensen og Carsten Fomsgaard, projektledere i Limfjordssekretariatet. 

 
 
Dagsorden: 

 
1. Status på Fjordhave Lemvig/opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

 

- Vores planchers placering – Heines snak med Kristina Borkmann Pedersen: 
Afventer at der meldes tilbage fra Beddingen. Den medarbejder, som har sagen er p.t. på 
ferie. Hun melder tilbage til Heine. Kommunen betaler udgifterne ved opsætning. 
 

- Indkøb af ny båd – Heines undersøgelse af muligheder og priser: 
Heine har medbragt print på forskellige bådtyper, som vi sammen ser på. Skal vi handle 
privat eller via byttehandel med firma? Vi ser på mulighederne og er særligt interesserede i 

en hurtig båd med trailer. Måske det vil være fordelagtigt med trailer, så vi selv sørger for 
vinteropbevaringen – f.eks. på flyvepladsen, hvor der er ledig hangarplads. Heine undersøger 
videre med pris på én af bådende. Vi skal snarest melde tilbage vedr. pris på den båd, vi 
ønsker, så vil Susanne se på finansieringsmulighederne.   
 
Tine Bock fra Fjordhaven i Ålborg er muligvis interesseret i at købe vores båd, men det mener 
Susanne ikke bliver til noget, for en anden løsning er på vej. Vores båd kan ikke sælges, før 

vi har en anden, men det beløb, den kan indbringe skal indgå i finansieringen af den nye båd. 
 
Når vores flåde skal hentes ind for vinteren skal der en båd til – vi håber, at Lemvig 
Kommune vil tilbyde os hjælp til dette. Vi bør få lavet en konkret, skriftlig  aftale om det. Der 
planlægges fællesmøde i oktober med punktet på dagsordenen, for emnet er relevant for alle 
fjordhaverne.  

 
- Forsikring – Jettes tilbagemelding: 

Jette har undersøgt ved Søren Petersen hos IF og har også haft kontakt til Ole i Fjordhaven i 
Ålborg. Jette afventer tilbagemelding fra Søren Petersen og følger op på sagen. 
Kommunerne kan ikke forsikre for os – det skal foreningen selv sørge for.  
 
Susanne fortæller, at vi p.t. har ansvarsforsikring på flåden, ansvarsforsikring på båden, 

erhvervsulykkesforsikring, og derudover er der personlige ulykkesforsikringer (obs. 
Præstøsagen).  

 
- Landgangsrampe – Christians tilbagemelding: 

Overslag på bro og fastgørelse af flåden på 25.000 kr. Det haster at få dette lavet og sendt 
faktura til projektet, så Christian følger op. Christian skal sige til smeden, at broen skal være 
flytbar. Heine snakker med Thomas Damgaard om muligheden for at lægge flåden andre 

steder i sommerhalvåret. Havnens vand er ikke særlig tillokkende. Det kræver en ekstra 
godkendelse.  

 
- Indkøb af grej (arbejdsborde og ”Løgstørrør” – Christians tilbagemelding vedr. økonomi: 

Arbejdsbord er lavet, men faktura mangler. Løgstørrør har vi ikke fået fat på, men Christian 
har fundet nogle anvendelige rør, så vi kan strømpe op. Muligvis kan vi få Løgstørrør 

sponsoreret. Christian undersøger fortsat. 
 

- Mulighederne for mødelokale – tilbagemelding fra Kristina Borkmann Pedersen, Havnens Hus: 

Lotte Juel har overtaget spørgsmålet i Lemvig Kommune nu – hun undersøger, men har ikke 
meldt tilbage. Det er vigtigt at få dette spørgsmål afklaret. Måske er Thomas Damgård 
indgangen til at få det løst? Heine tager kontakt til Thomas. 
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Leje af vores lokale i Østershuset til vores grej afventer kommunal behandling, så der kan 

laves en konkret lejeaftale. Østershuset vil være ledigt en stor del af året, så fælleslokalet er 

gratis at bruge for os. 
 
Ejgil spørger til regntøj – det kræver særligt kraftigt tøj, når man skal arbejde på flåden. Det 
kan nok ikke sponsoreres af projektet, men vi må godt søge. 
 

 
2. Arrangement til medlemmer? 

- Medlemsarrangementer siden sidst 
o Turen med tangopsamling: 

God og hyggelig dag. Vi var 4 afsted herfra. Præsentationen var ikke optimal, men 
det var en lærerig dag. Ejgil vil bruge tang i vin og i spegepølse. Masser af tang på 
besøgsstedet, men Carsten siger, at der blevet taget for lidt tang med hjem….. 

 
o Arbejdsweekenden i foreningen: 

Der blev hentet muslinger på anlægget og strømpet op af 3 medlemmer og 3 fra 
bestyrelsen. Fælles morgenmad, da muslingerne var hentet. Vi mangler måske en 
strømpestørrelse? Carsten fortæller, at der altid skal være 800 – 1000 muslinger på 1 
meter, og det bruges til at vælge strømpestørrelse. De skal rystes, så de pakkes fint 
sammen, og efter første omstrømping skal der ikke mere strømpes om! 

Vi kan høste de små muslinger i maj-juni. Bændlerne sættes ud i april, og der  
strømpes op i august-september.   
 

o Krabbefestivalen: 
Heine og Ejgil var på festivalen fredag, og der var roll-ups og strømper udstillet. Der 
var nogen interesse, men ikke nogen sikker medlemstilgang. 

 
o Nye arrangementer fremadrettet: 

Fællesarrangement med noget spisning kunne være en idé – måske fælles med de 

andre fjordhavers medlemmer også. Vi kan også lave et konkret hvervemøde. Vi kan 

godt få støtte til et medlemsmøde fra projektet.  

 

Vi konkluderer dog, at det skal kombineres med et arrangement, hvor alle vores 

medlemmer kan komme ud og se anlægget, men det kræver en større båd. Vi kan 

godt få støtte til at betale for leje af en båd til fragt af medlemmerne ud til flåden.  

 

Vi beslutter, at dette arrangement skal være lørdag d. 14. oktober kl. 9. Sandwich og 

øl på foreningens regning, når vi er hjemme igen. OBS: Datoen er siden ændret til 

søndag d. 15. oktober kl. 12. Vi kan låne/leje Jens Hansens båd med plads til 12. 

 

Hvervning af nye medlemmer kræver engagerede nuværende medlemmer.  Der er 

kommet en tilmelding – har Amanda sendt medlemsopkrævning??? 

 

3. Evaluering af projektet ”Fjordhaverne Lemvig” 

a. Nanna Folke Olsen fra Løgstør museum skal evaluere projektet, og hun kommer i morgen 

og mødes med Heine. Der har også været udsendt spørgeskemaer, men der er vist få, 

der har svaret 

b. Billeder fra vores Fjordhave 

Vi sender hver især billeder til Carsten. 

 

4. Hvervning af nye medlemmer: 

Der er udlagt pjecer og Krabbefestivalen var også et initiativ til hvervning.  

 

Vi konkluderer, at det er vigtigst at fastholde medlemmerne nu, så de kan omtale 

Fjordhaven positivt, og derved forhåbentlig sikre medlemstilgang 

 

5. Eventuelt 

Vi har accepteret at lægge line til et tangforsøg, som Peter laver efter aftale med Dansk 

Skaldyrscenter. Der er derfor sket udhængning af 30 meter tang på line 2, og Peter har i den 

forbindelse tjekket vores liner og også fjernet søpunge. Der er hængt sukkertang på line 1 til os 

og 40 meter søl (den bedste tangart) på line 1 i forlængelse af vores drop med muslinger.  
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Peter tjekker i november og igen i jan-februar. Han kan fortælle, at line 1 er bøjet for højt op, og 

det er et problem ved blæst – bændlerne slider på rebet. Bøjerne skal være ca. 5 cm over 

vandet. Der skal være mere afstand mellem bændlerne – ellers slider de muslingerne af. 

Christian og Heine forstår, hvad der menes med disse oplysninger, og vi vil se på det, når vi 

kommer ud til anlægget.  

 

Carsten fortæller, at spaghetti-tangen smager rigtig godt, og det har vi meget af…..  

 

Efter årsskiftet skal der rekrutteres nye medlemmer til bestyrelsen, og der er forhåbentlig 

interesse for bestyrelsesarbejdet fra flere medlemmer. Amanda har skrevet mail, og fortalt, at 

hun har svært ved at komme til vores møder. Hun er dog villig til at forsætte som kasserer indtil 

næste generalforsamling, og det vil alle i bestyrelsen gerne have. Jette og Mogens kontakter 

Amanda, og beder hende fortsætte som kasserer indtil generalforsamlingen. 

 

Mogens tager kontakt til Susanne Mortensen om fornyet ansøgning om at flytte Fjordhaven til 

den oprindeligt ønskede placering. Udgiften til at flytte anlægget mener Carsten koster 7-8000 

kr. Vi ønsker fortsat at få vores anlæg placeret på en af de første placeringer, vi ønskede os, men 

som vi afstod fra grundet ankefristerne. Som selvstændig forening vil vi godt kunne søge 

fremadrettet, og hvis muligt vil vi gerne have projekthjælp til ansøgningen. 

 

Jette og Mogens laver skrivelse til medlemmerne vedr. arrangementet søndag d. 15. oktober. 

Rundsendes til bestyrelsen til godkendelse inden den sendes ud til medlemmerne. 

 
 

 


