
Bestyrelsesmøde Grønsund Havhave 
D. 31/8 2021  

Referat: 

 
Fremmødte: Per ”Pløk”, Per Sørensen, Per Pallesen, Mads Hansen, Kjeld Sørensen, Pernille Sahl 

 
1. Siden sidst  

a. Havhøst har fået flere penge, men de er øremærket til formidling.  
b. Godt samarbejde med Kerteminde og nogle af de andre haver i netværket.  
c. Ansøgninger sendt af sted både til Velux for vandundersøgelse mv samt Kystdirektoratet og 

Fiskeristyrelsen.  
d. Vi har fået en fin prøve på badevand der er tage lige ud for vores anlæg. Der mangler stadig 

for kemi.  
e. Mads har søgt kommunen om tilladelse til pladserne, og har fået denne, så lang så godt.  
f. Vi har fået tegninger fra Middelfart af sorteringsriste. Per og Per er i fuld gang og er næsten 

færdige, de mangler blot ben og hjul.  

2. Madens Folkemøde – September 
a. Kjeld vil gerne være ansvarlig for en stand på Madens Folkemøde. Havhøst vil stille en stand 

op, hvor vi kan være og fortælle om Grønsund Havhave og muslinger generelt. 

https://www.madensfolkemoede.dk/ Folkemødet foregår 24.09.-25.09.21 Engestofte Gods 
på Lolland. Øvrig bestyrelse eller medlemmer må meget gerne komme og hjælpe til.  

b. Kjeld har kontakt til Mette fra Kommunen som vi står sammen med.  
c. Kommunen har bevilliget kr. 3000,00 som vi kan bruge til arrangementet.  
d. Vi har køleskab og vand (på dunk).  

e. Kjeld har styr på indkøbsliste.  
f. Pernille laver folder/flyer til at kunne give på madens folkemøde.  
g. Mads hjælper fredag. / Per Sørensen lørdag. Undersøg om der er frivillig pas til dem også og 

evt parkeringsforhold.  
h. Opslag facebook og mail til medlemmer.  

3. Økonomi 
a. Per dags dato ca kr. 5000,00 på kontoen.  
b. Fået tilbud fra Wulff på materialer til bro. Ca 78.000 – i alm træ. Hvis det skal bygges i 

bæredygtigt materiale så bliver et ca 160.000 dyrere.  

4. Medlemmer 
a. 21 betalende medlemmer, 2 stk meldt ind mangler betaling. 8 mere på vej. 
b. Muslinge spiseri – Per Dolmer fortæller om muslinger. Vi fortæller lidt om broprojektet, og 

Havhøst. Fredag den 12. november kl 18.00. (facebook og mail). 

5. Hvordan har vores muslinger det? 
a. De har det umiddelbart godt. Så vidt vi kan se. 
b. Når vi får bygget anlægget, kan man så lave en anordning hvor muslingerne kommer oven 

vande i nogle dage, hvor tang og fedtemøg kan dø og forsvinde. 

6. Eventuelt 

a. Ingen indvendinger.  

https://www.madensfolkemoede.dk/

