
FALSLED HAVN 

Formålet for foreningen Faldsled havn: 

Er at tilvejebringe og bevare et rekreativt maritimt miljø til gavn for Falsleds beboere 
og foreningens øvrige medlemmer samt havnens gæster. Dette under hensyntagen 
til belastningsgraden af nærområdet samt med henblik på at undgå kommerciel 
udnyttelse af havneområdet af lokale eller udefra kommende investorer. 

Valgt Strategi: 

Økonomi: 

 Da det ikke i umiddelbar fremtid forventes at pladsindskuddene kan forhøjes 
eller at foreningens sidste pladser afsættes, skal der inden der foretages store 
investeringer hensættes et forholdsvis stort (ca. 500.000 kr.) beløb til 
imødegåelse af større reparationer på havneanlægget. 

 Pladslejernes kontingent suppleret af gæsteleje skal dække havnens 
administration, forbrug og normal vedligeholdelse af anlæg samt lønninger. 

 Bestyrelsen skal holde havnelejen på et niveau hvor også pensionister og 
mindrebemidlede kan deltage.  

 Investeringer og ekstra omkostninger skal i videst muligt omfang være 
selvfinancierende. 

 Større nye investeringer skal generelt foretages med fondsstøtte. 

 For at tiltrække gæstesejlere m.fl. skal oplysninger om havnens særkende og 
faciliteter være tilgængelige for potentielle brugere på diverse medier.  

Faciliteter: 

 Havnens faciliteter skal løbende vedligeholdes, så de fremstår i velholdt 
stand.  Faste bygninger og anlæg skal fremstå i naturfarver, der harmonerer 
med omgivelserne.                                                                                                                        

 Alle bygninger og øvrige faciliteter på havneområdet skal tilhøre foreningen 
Falsled Havn. 

Samarbejde: 

 Der tilstræbes et godt fordomsfrit samarbejde mellem samtlige 
brugergrupper på havnen.                                                                                                                                     

 Frivilligt arbejde erlagt af foreningens medlemmer vil forsat være yderst 
værdsat. 



Handleplan: 

 Bestyrelsen holder overordnet opsyn med, at foreningens reglement og 
vedtægter respekteres og bistår havnefogeden i tvivlstilfælde om dette. 

 Der udarbejdes en prioriteret ønskeliste for nye investeringer. 

 Der afholdes mindst et årligt møde mellem bestyrelsesmedlemmer og 
repræsentanter for tilknyttede foreninger så som sejlklub, kajakklub, 
beboerforening og efterskoler m.v. 

 Frivilligt arbejde skal fordeles blandt de tilmeldte så alle kan hjælpe og ingen 
bliver overbebyrdede. 

 

 

Handleplanen skal evalueres engang om året (ved årets udgang og inden 
generalforsamlingen).  

 


