
Kommunikation fra konstituerende Ø-møde Hejren den 13. maj 2019. 

  

Ø-udvalget konstituerede sig med Formand: Frode Walther Nielsen, Kasser: 
Jan Asmussen, Driftsansvarlig: Mikkel Krarup og Personaleansvarlig: Bjarke 
M. Christensen  

Hejrens økonomi ser meget fornuftig ud. Vores indtægter ligger på 
nuværende tidspunkt lidt over samme tidspunkt sidste år. Det finder ø-
udvalget meget tilfredsstillende, da vi har betydelige udgifter til forbedringer 
og renoveringsopgaver foran os.  

Kranarbejdet begynder så småt at skride fremad. Byggetilladelsen er i hus. 
Grundrøret der skal bankes i jorden er ankommet og forventes banket i 
jorden i starten af juni. I den periode vil der væres nogle dage, hvor den 
gamle kran ikke kan tage både op og ned.  

Anvendelsen af støtteben på de nye stativer har været genstand for lidt for 
meget ad-hoc debat. Ø-udvalget har diskuteret emnet og besluttet, at der skal 
udarbejdes nogle lidt fastere retningslinjer for hvilke både der skal støttes af 
ekstra ben. Tages op igen på næste Ø-udvalgsmøde.  

Debatten på generalforsamlingen viste tydeligt en mangel og appetit på flere 
store pladser i havnen. Ø-udvalget besluttede derfor at udvide Bro2 projektet 
så der nu anlægges nye K pladser samt eventuelt en dobbelt K plads. 
Pælene etableres i slutningen af maj-Juni og det forventes at størsteparten af 
pladserne sælges eller udlejes i indeværende sæson. 
  
Havne kontorets IT systemer er ved at være ganske ”bedagede” og støtter 
ikke det daglige arbejde effektivt. Udskiftning af både regnskabsprogram og 
etablering af et samlet planlægningsprogram undersøges derfor. 

Renovering af dametoiletterne, der var planlagt til vinteren 2018/19, blev 
udskudt på grund af det bortfaldne tilskud fra kommunen. Vi renoverer nu for 
havnens egne midler i den kommende vinter. 

Vi har lidt problemer med, at bådenes ”Greve Marina” klistermærker ikke 
sidder synligt nok. Ø-udvalget har besluttet, at vi i 2019 overlader det til 
bådejerne selv at sætte mærkerne som de plejer, men at der fra og med 2020 
kommer retningslinjer for hvor på bådene mærkerne skal sidde, så de er 
tilstrækkeligt synlige. 

Ovenstående er essensen af de væsentlige sager af generel interesse. 
Havnebestyrelsen behandlede i tillæg hertil et antal øvrige sager, hvor de 
involverede vil blive orienteret direkte. 

Næste møde i Ø-udvalget er planlagt til mandag d. 17. juni 2019. 
 


