Generalforsamling 2019, referat
Rønnerhavnsforeningen
Generalforsamling torsdag d. 28/3-2019 kl. 19.00
Maskinhallen (Værkstedet), Frederikshavn
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år
3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår samt
driftsbudget for det kommende regnskabsår
4. Indkomne forslag
A: Modtaget fra Ib Bowman Johansen: En grillplads indbygget i græs skråning,
mellem bro 10 og 11.
Ib skaffer frivilligt arbejde. Havnen betaler materialer
5. Valg af formand. Der er først valg af formand i 2021.
6. Valg af kasserer. Johannes Frøstrup er på valg.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, Lars Johannesen er på valg i år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Birger Bredkjær og Palle Thomsen
9. Valg af 2 bilagskontrollant, på valg er Egon Nielsen og Ib Møller.
10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant, på valg er, Søren Vester.
11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Henrik Christensen byder velkommen.
Bestyrelsen har foreslået Bruno Müller som dirigent, da der ikke er andre forslag bliver Bruno
valgt som dirigent.
Bortgået i 2018 er:
Jan Kruse Rasmussen
Arne Jensen
Benny Johansen
Vi mindes dem ved at rejse os og holde 1 minuts stilhed.
Bruno konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dagsorden/indkaldelse har
været annonceret i Rønnerposten og på hjemmesiden, Rønnerposten har været tilgængelig
for afhentning d. 20/2-2019 og det har været på hjemmesiden siden d. 1/2-2019.
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Dagsorden bliver gennemgået, der er ændringer i forhold til udsendte dagsorden, der er
indkommet 1 forslag, revideret dagsorden øverst i referat.
Henrik M. Christensen er referent.
Som stemmetællere blev udpeget, Henrik, Knud og Anette
2. Bestyrelsens beretning
Beretning 2018
Hvordan gik 2018?
Tiden næste løber af sted, der er gået endnu et år på Rønnerhavnen, i forhold til 2017, kan vi kigge tilbage
og glæde os over at der sidste var var pragtfuld vejr, da sommeren endelig startede, blev der skruet helt op
for både varme og sol, og det var til glæde for alle brugere på Rønnerhavnen, både dem der bruger havnen,
men også for dem som nyder livet på vandet. Vi så også en fremgang af gæstesejlere, som vi håber
fortsætter i år.
Der er stadig fuld gang i Rønnerposten, det kan vi takke Bruno for, han sørger for at annoncørerne får
økonomien til at gå op, og det ser også ud til at medlemmerne finder vej til de 2 kasser der er opstillet til
Rønnerposten, i hvert fald bliver stakken af blade hurtig mindre, kort efter udgivelsen af bladet.
Sidste år blev der igen udbedret rigtig meget på havnen, ros til vores personale for det arbejde de udfører,
de sidste el tavler på broerne blev monteret og tilkoblet inden sæsonstart, så det kører via BEAS systemet,
det kan vi kun kigge tilbage på og konkludere at det var en god investering og mulighederne for udvidelse af
BEAS er store, så der kommer sikkert mere hen ad vejen.
Den sidste gamle flydebro, bro 11, er udskiftet, der mangler kun lidt montering, så skulle den gerne være
klar til brug. Der er også blevet renoveret et antal y-bomme med nyt træ.
Masteskuret er blevet fordoblet og jordvolden er blevet fjernet, så tilgangen til masteskuret er blevet
nemmere og der burde ikke længere mangle plads til master, området foran masteskuret vil der også blive
kigget på, vi ser helst ikke at område bliver brugt til opbevaring af master, det skal ske i skuret. Der er
fremstillet bukke til master, der bliver også arbejdet på at får en større og forbedret vogn til master.
Mastekranen har fået udskiftet taljen, så den kan bruges uden at skramme masten ved på- og afmontering.
Det var nødvendigt at få udskiftet truckens dæk på styrehjulene, klippebordet på plænetraktoren er også
udskiftet.
Der har været en generel oprydning i de gamle telefonpæle der adskiller græs og gangarealer, ligeledes er
der efter ønske blevet fjernet en del hybenbuske.
Vi har undersøgt priser og udførelse af skridsikker belægning på nedgangsbroerne og der er lavet forsøg
med kraftigere lys på broer.
Vores vedligeholdelses plan fortæller at der sidste år skulle kigge på renovering af molehoveder, med det er
stadig ikke på plads.
Bagagevognene som Produktionsskolen sidste år fik fremstillet til os, blev taget i brug til sæsonstart, de er
mere handy og stabile end de grønne vogne.
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I efteråret startede vi renovering af klubhuset, det er ikke noget havnens personale har påtaget sig, men
det har vi derimod i bestyrelsen, og vi har erfaret at når der handler om frivilligt arbejde, ja så tager det tid,
det skal planlægges og tilrettelægges og når man i forvejen har et fuldtidsarbejde, kan det være svært at
finde tiden til det, vi har før spurgt om der var nogle der kunne give en hånd med, vi har kun fået et par
tilkendegivelser fra Bådelauget, det kunne jo være at de som har tid til at skrive i støvet på vinduerne,
kunne give en hånd med, men vi skal nok få det færdigt, til glæde for alle i sæsonen.
Vi fik sidste år muligheden for at sælge GTL fuel på havnen, det er brændstof som man umiddelbart kan
anvende i stedet for diesel, men da det er fremstillet af naturgas, er det grønnere og forurener mindre.
Der blev sidste år afholdt 2 kræmmermarkeder, det første som Trækfuglene holdt og hvor der samtidigt
blev arrangeret ”Havnens dag”” (Vild med Vand), var godt besøgt, men vi var også heldige med vejret, der
var rigtig mange aktiviteter på havnen, og jeg vil gerne takke de klubber og medlemmer som gav en hånd
med både op til, og på selve dagen, Birger Bredkjær som har været tovholder på VMV skal have et stort tak
for det arbejde han har udført.
Legepladsens kræmmermarked i august var også godt besøgt og de var tilfreds med dagen, også på denne
dag var der arrangeret aktiviteter på havnen, i lighed med VMV-aktiviteterne på årets første
kræmmermarked.
Når vi kigger på Rønnerhavnens økonomi, kommer vi ud af 2018 med et lille underskud, når alle
afskrivninger er foretaget, men det vil Martin og Johannes uddybe mere under punktet regnskab. Vi har fra
i år justeret lidt på priserne på bådpladser.
Vi har stadig ikke fået en afgørelse fra Kystdirektoratet vedrørende kommunens ansøgning om flytning af
strandbeskyttelseszonen, vi var ellers blevet informeret om at vi kunne forvente afgørelse omkring nytår,
eller senest i først kvartal 2019, men vi venter spændt på afgørelsen, og håber på at den falder ud til vores
fordel, så vi kan komme videre med vores planer om etablering af flere huse, vi vil også gerne have opført
nogle garnskure til fiskeren, så de får mulighed for at aflåse til deres grej.
Legepladsen er blevet gennemgået og rapporten som vi har modtaget, er gennemgået, og de kritiske
punkter er bearbejdet og udført, vi vil også kigge på de anbefalinger som er i rapporten.
Vi har i efteråret haft en debat i bestyrelsen omkring bådpladser, det er muligt at der er et ønske om store
bådpladser og i det omfang det er muligt vil vi også hjælpe de medlemmer som ønsker det, men det er ikke
altid vi kan opfylde de ønsker som kommer, vi bliver nødt til at tænke på økonomi, hvis der var ventelister
på store bådpladser ville det være lidt nemmere at planlægge en udvidelse, men er det kun en enkelt plads
der skal etableres, vil økonomien ikke hænge sammen, og et eller andet sted er det ikke rimeligt at vi skal
hæve prisen på alle bådpladser for at en enkelt eller 2 har behov for en stor plads, der må brugeren selv
være med til at dække de omkostninger der er forbundet med etablering, så derfor vil jeg bede om, at hvis i
påtænker eller har planer om at anskaffe en båd der ikke er plads til i Rønnerhavnen, så drøft det med
havnens personale eller bestyrelsen, så vi sammen kan finde en løsning.
Vores fiskere fortæller at 2018 var et år stort det uden rødspætter, men der var mange tunger og
krabbekløer, lige nu burde der være en del kulso, men de er ikke kommet helt op til os endnu, men der
bliver fanget en del ved Hou og Hals. Det ser ud til at der er en del tunger at gå efter lige nu.
Hvad skal der ske i 2019?
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2019 er allerede i fuld gang, etableringen at anlæg til tømning af holding tanke er påbegyndt, det håber vi
bliver til stor glæde for dem der har behov for det.
Uddybning/oprensning af indsejlingen er færdig, det er vist første gang det er sket så tidligt.
I løbet af foråret går vi i gang med renovering af gæstebroen, rørene som bærer broen vil blive indkapslet i
glasfiber, det er en helt ny metode, som er afprøvet og godkendt, det er et billigere alternativ i stedet for
udskiftning af rørene.
Der arbejdes på ny nummerering af bådpladser med nye skilte og vi er ved at fremstille skilte til at mærke
stativer og vogne med.
Vi håber også at inden sæsonen starter op at kunne præsentere en ny toiletbygning i nord, kommunens
havneteam er i fuld gang med opbygningen.
Vi indkøbet i efteråret redningsstiger til havnen, og hvis de ikke er opsat på nuværende tidspunkt, forventer
vi at det bliver gjort inden sommer, det er trods alt en sikkerhed forbedring, dog mener jeg ikke at vi har
været plaget af folk der dratter i vandet.
I løbet af foråret skal vi også have afslutte vores projekt med renovering af klubhus.
Legepladsudvalget har planer om at få opført det sørøverskib som længe har været planlagt, det er der
selvfølgelig en del økonomi i, men det ser ud til at deres kassebeholdning tillader at de kan gå i gang, der
mangler blot tilladelsen.
Jeg vil gerne slutte af med at takke havnens personale og bestyrelsen for det gode arbejde de har udført.
Der blev kommenteret lidt på store bådpladser, men det blev pointeret at vi ikke ønsker færgelejer i
Rønnerhavnen.

3. Regnskab
Regnskab og budget blev gennemgået af Martin Engbjerg.
Der har i 2018 været 8-10 halvstore poster som giver ca. 65.000 kr.
Kommentarer til regnskabet:
Der blev spurgt til gæstesejlere: Der har været indtægter for ca. 82.000 kr. på gæstesejlere,
3.400 kr. for frihavnssejlere og ca. 10.000 kr. for autocampere.
Der blev spurgt til skyldige omkostninger og administrationsudgifter og de blev forklaret.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Budget for 2019 blev taget til efterretning.
4. Indkomne forslag
Vi har modtaget et forslag fra Ib Bowman Johansen:
En grillplads indbygget i græs skråning, mellem bro 10 og 11.
Ib skaffer frivilligt arbejde. Havnen betaler materialer.
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Forslaget blev godkendt.

5. Valg af formand
Der er ikke formandsvalg i år.
6. Valg af kasserer
Johannes Frøstrup er på valg, og er villig til at modtage genvalg.
Johannes blev genvalgt.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Lars Johannesen, Lars er villig til at modtage genvalg.
Lars blev genvalgt.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Birger Bredkjær og Palle Thomsen er på valg.
Birger og Palle er villig til genvalg.
Da der ikke var modkandidater, fortsætter begge som suppleanter.
Birger er 1. suppleant
Palle er 2. suppleant
9. Valg af 2 bilagskontrollanter.
På valg er Egon Nielsen og Ib Møller, de er begge villige til genvalg.
Da der ikke var andre forslag, fortsætter de begge som bilagskontrollanter.
10. Valg af bilagskontrollantsuppleant.
På valg er Søren Vester.
Søren var ikke mødt op til generalforsamlingen, men Christian Vestergaard stiller op som
bilagskontrollantsuppleant.
Christian blev valgt.
11. Fastsættelse af kontingent.
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Bestyrelsen foreslår en uændret kontingentbetaling.
Forslag vedtaget af generalforsamlingen.
12. Evt.
Der blev spurgt til belægning ved mastepladsen, men ønsker en hård belægning, da ting nemt
forsvinder i det høje græs.
Der var et ønske om en større vogn til transport af master.
Der blev spurgt til toiletforhold (rengøring og adgang).
Der er et ønske om flere skraldespande på området, eller hyppigere tømninger.
Der er et ønske om at der bliver kigget på de huller der er i grusvejen i syd og nord.
Cykling på gangstier er ikke tilladt.
Gæstesejlerskiltet på midtermolen trænger til en opfriskning.
Efter disse kommentarer og bemærkninger, sluttede generalforsamlingen.

Referent
Henrik M. Christensen

Dirigent
Bruno Müller

________________________

__________________________
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