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1. Valg af dirigent 
Christian M. Andersen blev valgt. Dirigenten omtalte generalforsamlingens udsættelse fra 
2020 samt i 2021 på grund af Coronasituationen. Der var ingen indsigelser imod 
generalforsamlingens indkaldelse og beslutningsdygtighed. 
 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
Til godkendelse var fremsendt beretning for henholdsvis 2019 og 2020. Formanden 
henviste til de fremsendte beretninger. Fra beretningen for 2020 fremhævede han 
arbejdet med en løsning på pæleomsangrebet samt afklaringen af, at østmolen ikke vil 
kræve større reparationsudgifter.  
Formanden omtalte endvidere, at der – udover den gode tilslutning til den årlige 
arbejdsdag – er et stigende problem med at skaffe frivillig arbejdskraft til de løbende 
opgaver på havnen. Øgede udgifter til ekstern hjælp må derfor forudses. Formanden 
understregede, at der – som det fremgår af havnens regler – ikke må anskaffes både, der 
ikke kan ligge på den tildelte plads. 
Efter nogle få spørgsmål og kommentarer kunne dirigenten konkluderede, at begge 
beretninger var taget til efterretning.    
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 og 2020 
Kassereren henviste til de fremsendte regnskaber. Da der ikke var spørgsmål eller 
kommentarer fra deltagerne, kunne dirigenten konkludere, at regnskaberne var godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
Indledningsvis lod dirigenten foretage en optælling, der viste at der var fremmødt 40 
stemmeberettigede medlemmer inkl. 4 skriftlige fuldmagter. 
 

         A) Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 6 stk. 5 vedr. pladsoverdragelse til 
ægtefæller/livsarvinger. 
Det fremsendte forslag, der principielt var godkendt på generalforsamlingen i 2019, blev 
gennemgået med den tilføjelse, at medlemmet efter en pladsoverdragelse ikke kan få ny 
plads i havnen. Dette for at undgå, at flere pladser kan overdrages til personer udenfor 
kommunen. 
Efter en række uddybende spørgsmål og kommentarer, blev forslaget godkendt med 2 
stemmer imod.  
 
B)Bestyrelsens forslag om udskiftning af broer ved vest- og østmole 
Formanden henviste til det fremsendte forslag, herunder de 2 gennemførte 
ultralydsscanninger, der viser at pæleomsangrebet øges, især på vestbroen. 
Arbejdet med undersøgelse af mulige løsninger og valg af tilbudsgivende entreprenør 
blev gennemgået. 
  
Forslaget var opdelt i to alternativer.  
A) En udskiftning af begge broer samtidig og en opkrævning på kr. 3000 pr. brometer. 

 B) Udskiftning af vestbroen i 2021/22 og østbroen i 2023/24 eller senere. Pladser ved 
vestbroen opkræves kr. 1500 som engangsbeløb i 2021, alle vil blive opkrævet en 
kontingentstigning på kr. 500 pr. meter i 3 år fra 2021. Pladser ved østbroen opkræves 
engangsbeløbet, når udskiftningen her er udført. 

  
             Side 2 



 
De opkrævede éngangsbeløb vil blive tilskrevet pladsbeviset og dermed værdien af 
pladsen ved salg. 
 
En række spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte blev gennemgået, 
herunder erfaringer fra andre havne, alternative løsninger såsom udskiftning af 
enkeltpæle, spunsning, besparelse ved frivilligt arbejde, risiko for prisstigninger ved 
løsning B), mulighed for at justere den foreslåede løsning samt restøkonomi til en 
oprensning af renden. En stor del af spørgsmålene er belyst i det fremsendte forslag. 
 
Dirigenten gennemførte en afstemning om forslag A) - 35 stemte for. Forslaget var 
dermed godkendt og forslag B) bortfaldet. 
 
Formanden oplyste, at der nu arbejdes videre med iværksættelse af broudskiftningen og 
efterlyste medlemmer, der vil indgå i arbejdsgruppen. 
 
C) Forslag fra René Poulsen om gebyr for plads på venteliste 
Forslagsstilleren fremførte, at et gebyr ville reducere antal medlemmer på ventelister, 
som efter hans mening var for lange. Kassereren fremførte, at de der står på venteliste 
alle er medlemmer af havnen og dermed allerede betaler i form af kontingent. Kassereren 
var endvidere betænkelig ved det øgede administrative arbejde ved opkrævning af et 
gebyr. 
Afstemningen viste én stemme for og forslaget var dermed bortfaldet. 
 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2021 
Kassereren henviste til det fremsendte budgetforslag. Der var ingen indsigelser og 
budgettet var dermed godkendt.  
              
6.   Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2021 
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent og takster.  
Der var ikke indsigelser og forslaget var dermed godkendt.  
                                                                                                                                                                         
7.  Valg af bestyrelse 
På valg var Britt Sørensen, som var villig til genvalg samt Karsten Skousbøl, der ikke 
modtog genvalg.  Britt blev genvalgt og Christoffer Ehrenberg nyvalgt til bestyrelsen. 
Som suppleanter blev Per Svendsen og Bente Didriksen valgt. 
Formanden takkede Karsten for mange års arbejde i bestyrelsen.     
               
8. Valg af 2 revisorer  
Som revisorer blev Mia Zachariasen og Jørgen Dam valgt. 
              
9. Eventuelt 
Herunder drøftedes skiltning af max sejlhastighed i renden, større skiltning af påbud om 
hunde i snor, hvordan alle kan hjælpe med overholdelse af påbud, skriftlig vejledning til 
nye sejlere, fuldtids havnefoged, hjemmehavn på både og ny kodelås på toiletdør.  
 
Der var herefter ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 
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