
 

  

S/I Jegindø Havn 
REFERAT -  Styregruppemøde 07.05.2021 kl. 13.30 Æ´Spilhus 
   

 
Mødedeltagere:    Titel     Deltager 
Bo Kjeldgaard   BK  Fisker / Havne formand    x 
Tanja Dragsbæk  TD  Johs. Jensen Muslingeexport    
Arne Sørensen   AS  Havnefoged / Lystsejler    x 
Jens Sund   JS  Fisker      x 
Vibeke Weisbjerg  VW  Formand Fjordbadet / Vinterbaderne  x 
Mikael Sthaalros  MS  Formand Bådelauget / Havnehusene Afbud 
Mogens Korsgaard  MK  Næstformand Bådelauget   x 
Hans Rabenhøj  HR  Repræsentant for Havnehusene   x 
Henrik karstoft   HK   Kommunikation      x 
Michael Daater   MD  Lystsejler     x 
Claus Falk  CF  Udviklingskonsulent Struer Kommune  x 
Jacob Bisgaard  JB  Direktør Struer kommune for området Afbud 
Søren Kristensen  SK  Labland     Afbud 
Maiken Hvid   MH  Lapland     Teams x 
Michael Daater  MD  Lystsejler     x 
Jesper Sand Danielsen  JSD  Referent / Lystsejler     x 
 
 
 
1. Velkommen: 
 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste styregruppemøde 

Beslutning: 
Ingen 

 
 

3. Status på Helhedsplan / Delprojekter: 
a. Status på tegninger og analyser, samt bemærkninger til det endelige fremsendte forslag 

Beslutning: 
MH fra Lapland Præsenterede den endelige helhedsplan via. Teams. 
 

b. Skipperhuset 
Beslutning: 
Ingen bemærkninger 

 
c. Fjordbadet  

Beslutning: 
Badebro bliver ødelagt med nuværende placering, og udgør en sikkerhedsmæssig personfare at 
opholde sig på, eller komme tæt på fra vandsiden. Det blev derfor bebesluttet at flytte den inden, 
selv om det komme ubelejligt. Hvis vi venter, bliver det kun dyre. 
 
BK har indhentet tilbud på flytning kr. 245.000,- + moms 
 
Midler søges ved Struer kommune 
 
BK, MD kigger på tilbuddet. MD undersøger om vi evt. selv kan stå for udgiften til kran, da dette 
er en stor post. 
 
Focus på at flytningen skal passe ind på / til det planlagte havnebånd. Herunder focus på 
kørestolsbrugere kan tilgå badebroen når den er flyttet. 

 
d. Saunaprojektet – El / Kraft tilførsel og måling af forbrug - Placering 

Beslutning: 



 

Sauna placeres ved æ´fywerhus jf. tidligere korrespondance, sådan den ikke generer 
havnehusene.  
 
VW har rykket for en dato hvor vognen til at flytte med er færdig. Rykker igen, men OBS på det 
er frivilligt arbejde. 
 

 
e. Tømme plads for aflevering af grå vand fra autocampere udføres i marts 

Beslutning: 
Afsluttet, dog mangler græs, hegn, og skiltning. 
 
JSD Hanna Mikkelsen ved drift og anlæg Struer kommune kan kontaktes for skiltning (fart, 
tømmeplads, mm.) 

 
 

f. §3 og strandbeskyttelseslinjer: 
Udkast til dispensationsansøgning, er sendt til Martin, Josefine Struer kommune, for kommentar 
inden endelig indsendelse. Bliver pt. drøftet politisk. 
Beslutning: 
§3 Vi har aftalt/foreslået erstatningsjord hvor både opbevares med jord hvor museet ligger 
JB Dialog er i gang med kommunen. 
 

g. Vinterpladser. 
Beslutning:  
JB, BK, JSD - Dispensation søges i samråd med Struer kommune – er i proces sammen med 
punkt 3f. 
 

 
4. Det videre forløb: 

a. Planstrategi sammensættes for hvordan vi realiserer Helhedsplanen, og evt. i prioriteret 
rækkefølge 
Beslutning: 
CF - Indkalder JSD, BK til møde omkring kommunale aftaler, rollefordelinger og finansiering 
 
CF, JB Budgetarbejde er i gang sammen med kommunen – styregruppen holdes orienteret 
 

 
5. Tidsplan: 

a. Tidsplan laves med afsæt i elementerne i helhedsplanen når den er helt færdig 
Beslutning: 
Helhedsplanen er nu færdig, og udførelsestidsplan er afhængig af Stuer kommune, og byråds 
beslutninger. Det er derfor svært at pt. at være konkret. 
 
JSD laver et UDKAST til en projekttidsplan med de til dato kendte opgaver og arbejder. 

   
 
6. Økonomi / Finansiering: 

a. Anlægsbudget fra Lapland modtaget sammen med helhedsplanen. Præsenteres senere 
Beslutning: 
JSD Kontakter Lapland vedr. betalingsanlæg for havnegebyr og strøm indeholdt i budget 
 

b. Kommunes afsatte midler afventer 
Beslutning: 
CF Kommunens interesse og tilkendegivelse synliggøres på et skriv ift. Realisering af planen. da 
dette vil gavne kontakten til fonde. 
 
 

c. Fundraising på baggrund af helhedsplan og analyser - Hvem søger vi ved? 
Beslutning: 
Gruppen forhåndsansøger fonde med et skriv der differenser os fra andre havne for at vække 
deres interesse. HK og VW har en plan. 

 



 

AP Møller 
RealDania 
Nordea 

 
 

d. Sponsorater 
Beslutning: 
Tallykey – lokal i Struer 
Ø-Betaling 

 
e. Egenfinansiering 

Beslutning: 
 

f. Belåning 
Beslutning: 
 

g. Budget for Helhedsplanen 
Beslutning: 
BK, CF er i samarbejde igang med at lave budgetter der skal ligge til grund for den videre 
beslutning omkring finansiering. 

 
 
7. Kommunikation: 

a. Facebook HK administrerer med hjælp og input fra resten af gruppen  
Beslutning: 
Facebookgruppe er oprettet ca. 200 følgere pt på 2 dage YES ☺ 

 
 

8. Organisation: 
a. Status på samarbejde ifbm. forslag om dele af havnen bliver kommunal. 

Beslutning: 
CF – Undersøger om det ikke giver god mening at kommunen er bygherre på den del de skal 
overtage og drifte fremadrettet, sammen med styregruppen.  Kommunen sidder inde med 
knowhow og viden fra andre havnerenoveringer som med fordel kan bruges her. Styregruppen 
fra Jegindø deltager naturligvis hele vejen. 
 
Rollefordeling mellem alle parter skal afklares i den proces vi træder ind i nu. 

 
 
8. Evt:  

Ingen bemærkninger: 
 
 
9. Næste møde:  

Fredage kl. 13.30 passer godt - JSD Indkalder når havnens generalforsamling er afholdt. 


