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Til bestyrelsen Virksund Lystbådehavn: 
 
Deltagere: 
Kirsten Pugholm (KP)-formand 
Erik Nymann (ENY) - næstformand  
Kristian Brøns Nielsen (KBN)  
Allan Handberg (AH) 
Gerda Pedersen (GP)– kasserer 
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) - sekretær 
 
Suppleanter: 
Rene Fjellerup (RF) 
Ole Lauritsen (OL) 
 
 
Mad: Der vil blive serveret en let anretning ca kl 19.    
 
 
Bestyrelsesmøde mandag den 5. oktober, kl. 17.30 i klubhuset  
 
 
Forslag til dagsorden:  
 
Vi starter kl 17.30 med en rundtur i havnen, med henblik på at vurdere nødvendige reparationer og 
vedligeholdelsesopgaver.  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Dagsorden godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3 juni 2020 

Beslutning: Referat godkendt 
 

3. Meddelelser fra formanden  
- Siden sidst 

o Ny webmaster på hjemmesiden for havnen er Charlotte Lynge. 
o Deltaget i velkomstarrangement arrangeret af sejlklubben.  
o Invitation fra Vild med Vand – MAC deltager 
o Møde med borgmester fra Skive Kommune – Kirsten og Gerda og Kristian har 

haft et møde med Skive´s borgmester Peder Christian Kirkegaard. Der blev under 
besøget drøftet muligheder for smedjen, de offentlige toiletter og 
udviklingsmuligheder i havnen. Havnen har efterfølgende modtaget en liste med 
relevante kontaktpersoner i Skive Kommune 
Beslutning: Bestyrelsen afholder i løbet af efteråret en inspirationsdag med 
henblik på at udarbejde en fremtidsplan udvikling i havnen, torsdag den 22. 
oktober kl 17-20 i klubhuset. 

- Status vedr. tømmetank til holdingtanke. 
o Tømmeanlæg til holdingtanke. Der er indhentet tilbud.  

Beslutning: Rene undersøger hvilket tilbud der kan anvendes og økonomi.  



Virksund den 12.08.2020 
                           Virksund Lystbådehavn 
                            Sandkrogen 10, 7840 Højslev 

www.virksundlyst.dk 

-  
 

4. Økonomi – status 
Der er større overskud på nuværende tidspunkt end samme tidspunkt sidste år 
Der har været 217 flere gæstesejlere og autocampere end sidste år.  
15 ledige pladser, heraf er 3 reserveret og 5-6 skæve pladser der ikke kan benyttes som 
regulære bådpladser. Udnyttelse af skæve pladser gennemgås af Poul og Ole. 
 
 

5. Jubilæum – 19.-21. august 2021 
Råplan for jubilæumsdagene er udarbejdet.  
 

6. Mastehus – status. Punktet udsættes. 
 

 
7. Status vedr. forpagtning af cafe, herunder gennemgang af kontrakt for forpagtere.  

Beslutning: Der aftales et møde med to potentielle ansøgere til forpagtningen.  
 

8. Opsamling og færdiggørelse af papirer på arbejdsgrupper. Alle bedes sende manglende og/eller 
reviderede beskrivelser til Mary-Ann. 
Beslutning: Alle bliver udfyldt med tlfnr og mail.  

 
9. Eventuelt   

Dieselpris. Der er medlemmer der har ytret at vi er dyrere med diesel i Virksund, end andre 
havne.  
Beslutning: I 2021 rundes pris for diesel kun op til nærmeste hele kr-beløb. 
 
Træ til trekantet plads for enden af bro 7 samt til løbende renovering. Tilbud er indhentet.  
Beslutning: Tilbud accepteret, Rene indkøber.  
 
Kloak ved cafeteria har stadig lugtgener.  
Beslutning: Teknikudvalg undersøger mulighed for udbedring af dette.  
 
Ønske om sprit ved indgange og på klubben toiletter.  
Beslutning: Der indkøbes 5 dispensere (MAC). 

 
Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. november kl 17.30 i klubhuset.  

 
 
Afbud bedes meddelt til formanden  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mary-Ann Steenbryggen Christiansen 
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