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Han Herred Havbåde  

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juli 

Der arbejdes videre med udpegning af endnu et bestyrelsesmedlem. 

Jørgen har sammen med foreningens bogholder, Malene, brugt tid på at bringe tingene i orden. Det 

betyder bl.a., at ved hvert månedsskifte kommer der periodebalancer og debet- og kreditorlister, så 

det er nemt at følge med i, hvordan det går med økonomien. Noget bestyrelsen har savnet hidtil. 

Jan og Jørgen har haft et møde, hvor de fik drøftet henholdsvis værftsdirektørens og kassererens 

ansvar og opgaver.  

Det er planen, Hebron kommer ind på værftet for at få skiftet dækket, der er angrebet af svamp. 

Senere på året er det planen, at Otto Rud kommer til Slettestrand. Otto er et stort klinkbygget skib, 

bygget i Frederikssund i 1898. Den har været brugt som kvase – dvs. transporteret levende fisk. Den 

skal nu have en gennemgribende restaurering. Skibsbevaringsfonden har bevilget den første større 

sum til projektet og med de penge i baghånden, kan der søges flere fondsmidler. 

Mariette Langbak har sendt en mail til bestyrelsen, der består af to punkter – det ene med en 

opfordring til mere samarbejde i forhold til arrangementet Hav til bord og det andet i forhold til, at 

hun opfattede, at arrangementet blev benyttet til at reklamere for Slettestrand gl. iskiosk. Det blev 

besluttet, at der i foråret nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af alle bådelag, så samarbejdet 

kan sikres. I forhold til at arrangementet skulle være brugt til at reklamere for én bestemt 

erhvervsdrivende var der ikke enighed, men kritikken blev taget til efterretning. Det er vigtigt at 

varetage byens interesser.  

Jan fortalte, at spillagets mellemværende med Norlys er løst. De har opfordret til at søge hos dem, 

når der skal søges penge til redskabshusene. (Vi har dog intet hørt fra Kystdirektoratet om 

ansøgningen.) 

Bjarne fremlagde på vegne af Annalaget, at de var utilfredse med, at da der blev kølhalet sidste år, 

kom Hans Peter pludselig og sagde, at der skulle betales 1000 kr. for at stå oppe ved værftet. Jan 

fortalte, at det havde været oppe på et formandsmøde. Bestyrelsen er enig i, at det fremover skal 

koste 1000 kr. ved kølhaling. Pengene dækker over brug af strøm og vand, adgang til maskiner 

(som bådebyggerne skal servicere, holde vedlige og forny), brug af bådebyggernes tid, når der 

hentes materialer etc.  

I forlængelse af det og da det er helt afgørende at skabe økonomi i værftet, var der var en længere 

drøftelse af, hvordan der sikres arbejdsro i værftet. Hver gang bådebyggerne bliver afbrudt, går der 

lang tid, før de finder tilbage til deres arbejdsopgaver – det er tid, der ikke kan faktureres. Det er et 

stort problem, når der kommer så mange på værftet. Der blev drøftet forskellige modeller i forhold 

til almindelige turister, der kommer forbi, busselskaber mv. Kan der tages entré af alle, skal der 
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være adgang forbudt, kan det klares ved at holde åbent den første lørdag i måneden (men mange 

kommer for at snakke med Peter), holde åbent nogle timer på en hverdag mm. Punktet tages med til 

næste møde, og gode forslag modtages gerne. Det er vigtigt for værfets drift, at vi alle er med til at 

skabe arbejdsro for bådebyggerne, ligesom vi skal være på udkig efter oplagte arbejdsopgaver til 

værftet. 

Mandag d. 5. september kl. 15. 

 

 

 

 


