
Havneudvalgsmøde den 7/8 2019 
 

Til stede: Ulrich Christensen, Poul Damm Rasmussen, Carsten Birch og Ivan Mortensen 

 

 

1. Ulrich startede med at gennemgå, de opgaver som han havde taget sig af i løbet af sommeren: 

Udskiftning af elmåler på værft rum, nyt vandur med fjern aflæsning. 

Udskiftning af rådden planke på Petroleum broen, samt udskiftning af defekte vandslanger på T 

broen, som skal have et nærmere eftersyn inden foråret. 

 

2. Der er observeret en trailer på Vinter pladsen, som ingen kender til, der er dog en mistanke til at 

det er en som har plads i Toldbod havnen, der bliver monteret en seddel om at den skal fjernes, 

eller vedkommende skal kontakte Havneudvalget. 

 

3. Kranen er ude af de indstillinger, som blev indstillet af kranfirmaet under godkendelse, vi finder det 

uacceptabelt, hvis folk stiller på kranen. Ivan vil kontakter kranfirmaet for at høre om vi kan 

afblænde indstillingsmulighederne, og få den stillet tilbage i den godkendte stilling. 

 

4. Ulrich har været rundt og tjekke pæle og der er markeret med minebånd hvilke pæle der skal 

skiftes inde foråret, senest er der dog observeret at ende pælene på T- broen er i meget dårlig 

stand, og kræver akut opmærksomhed. Der vil lige ledes blive opsat ekstra pæle ved  petroleum 

broens sidste plads.  

 

5. Beas automaten havde en forkert velkomst da der stod ”velkommen til Randers sejlklub” og ikke ” 

Randers Lystbådehavn” navnet er ændret! Automaten har haft en lidt svær opstart, med takket 

være Kurt Andreasen, er vi kommet godt gennem sommeren, automaten er nu i sikker drift, og hår 

kørt siden 1 august uden stop. Der er ophængt nøgleskab i Sejlklubbens lokaler, så alle kan hjælpe 

med at den altid køre. 

Der er bestilt skilte ved William Skilte som snart er klar. 

 

6. Broerne har fået alge skum, og dette vil blive gentaget i løbet af efteråret igen. 

 

 

 



 

 

7. Vi kan konstatere at vinterpladsen ikke bliver vedligeholdt jvf. Reglerne, og der er nu indhentet pris 

fra 2 anlægsgartnere, som skal klippe alle pladserne 2 gange om året. Tilbuddet vil blive 

præsenteret på skippermødet til januar/februar 2020, Plads ejerne har stadig forpligtigelse til at 

holde pladserne indtil andet er vedtaget. 

 

8. T broen står til udskiftning i 2020, broen gennemgås med havnen, for at se om den kan delvis 

renoveret, da omkostningerne med flytning af el og vand kan andrage en anselig sum. 

 

9. Der er mange der cykler på træbroerne, dette er farligt for både cyklister og gående, derfor vil der 

inden næste år blive opsat cykling forbudt skilte op ved alle opkørslerne. 

 

10. Vi har beslutte at købe en hjertestarter, som vil blive opsat ved automaten på sejlklubbens terrasse. 

Ivan indtager tilbud og taler med sponsorere, følgende har meldt sig. 

C.M Industrilakering  

Erik Jensen 

Dansk Revision 

Flere er velkomne!       

 

 

 

 

Protokollen er underskrevet af alle deltagerne d. 7/8 2019 

 

 

 

 

 


