Referat
Rønnerhavnsforeningens generalforsamling 2022
Generalforsamling onsdag d. 23/3-2022 kl. 19.00
Maskinhallen (Værkstedet), Skolegade 8, 9900 Frederikshavn
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Birger Bredkjær Pedersen vælges enstemmigt.
Dirigenten takker for valget og læser dagsordenen for de fremmødte. Dagsordenen godkendes i
den udsendte reviderede form.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år.
Formanden læser bestyrelsens beretning, vedhæftes som bilag. Der er ingen spørgsmål til
bestyrelsens beretning. Beretningen godkendes.
3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget
for det kommende regnskabsår. Martin Engbjerg beretter og gennemgår regnskabet for 2021.
Der spørges ind til udgift ”anden”, hvad dækker det over. Det dækker over anlægsarbejde ved
kommunen.
Spørgsmål til ansvarsforsikring: Svar- Den dækker 2 mill. på delskade. Johannes tjekker op på, om
den svarer til den ændrede lovgivning på området, hvilket han formoder. Regnskabet godkendes.
4. Indkomne forslag. Dirigenten oplæser det indkomne forslag. Der er indkommet et
opmærksomhedspunkt vedr. brug af bommen ved slæbestedet. Brugere blænder sensor på
bommen, således at bommen ikke lukker og således kan andre brugere anvende slæbestedet uden
beregning. Flere brugere på havnen har observeret dette. Der stilles forslag om at opsætte
tydelig skiltning vedr. korrekt brug af slæbestedet og bommen. Bestyrelsen takker for dette
opmærksomhedspunkt. Bestyrelsen vil undersøge evt. anden responstiden på bommens åbning og
opmærksomheden er taget til efterretning.
5. Valg af formand. Ole Guldsmed-Thomsen er ikke på valg.
6. Valg af kasserer Johannes Frøstrup på valg. Johannes vælges enstemmigt.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, Lars Johannesen på valg. Lars vælges enstemmigt.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Birger Bredkjær Pedersen og Tom Nedergaard er på valg.
Morten Winther Christensen og Birger Bredkjær Pedersen opstiller og vælges enstemmigt.

9. Valg af 2 bilagskontrollanter, på valg er Egon Nielsen og Christian Vestergaard. Leon Moric og
Christian Vestergaard opstiller og vælges enstemmigt.
10. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant, på valg er Leon Moric. Kjeld Simonsen opstiller og vælges
enstemmigt.
11. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingentet vedtages som
uændret.
12. Orientering om plan for havneudvidelse. Formanden beretter om projektet omkring et 3. bassin.
Der foregår et forarbejde i samarbejde med Trigon mhp. 3. bassin. Udviklingen i samfundet siger
os, at det er nu, så vi arbejder videre med visionerne. Trigon har tilbudt at lave et udkast, og det
er blevet taget godt imod. Der stilles spørgsmål til sejlvejen til det 3. bassin. Vejen vises på
idégrundlag på medbragte oversigt. I idégrundlaget vises sejlrand med en yderligere udgravning
på strækningen fra nuværende indsejling, forbi eksisterende bro 1, til 3. bassin på nordre side af
eksisterende nordre bassin. Der stilles spørgsmål til velfærdsbygninger ifm. 3. bassin. På
oversigten vises de påtænkte velfærdsbygninger og indretning af området. Der tænkes en
udvidelse med 100 bådpladser. Det betyder pladser til større både, som udviklingen fortæller os,
at vi har brug for. Bestyrelsen er åbne for alle forslag og idéer fra medlemmer og klubber på
havnen. Den påtænkte kran kan tilmed forrentes bedre med de nye pladser, som vil blive en
væsentlig indtægtskilde til havnen.
Spørgsmål fra salen: Har man tænkt udsigt/terrasse ifm. projektet? Dette er ikke tænkt ind i de
første visioner, men alle forslag er velkommen. Der spørges ind til tidshorisont? Trigon siger, at
når de går i gang, så er planen 2 år. Der orienteres om, at forslaget kommer på
generalforsamlingen, når bestyrelsen er nået videre med projektet. Der spørges fra bestyrelsens
side ind til en foreløbig tilkendegivelse ved håndsoprækning og de fremmødte er overvejende
positive. Der tilkendegives fra medlem, at en evt. prisstigning for eksisterende medlemmer, vil
have indflydelse på opbakning til projektet. Der gøres fra salen opmærksom på afstand fra havn
til strand for øvrige brugere. Der spørges ind til evt. vinterplads til de ekstra både? På oversigten
vises en evt. grusplads til dette.
Der spørges desuden ind til flere pladser til autocampere? Der er opmærksomhed på flere
autocampere på området, da dette er en gruppe i udvikling og en god og nødvendig indtægtskilde.
Formanden opfordrer til skriftlig henvendelse til havnens bestyrelse med forslag og idéer.
13. Eventuelt. Den påtænkte vaskeplads vises på oversigten og den opføres naturligvis på en
miljømæssig og fremtidssikret måde.
Der snakkes frem og tilbage om autocampere og deres vand og gråvand.
Der stilles forslag om at ændre arbejdsgangen for tømning af tank. Forslaget er modtaget.
Kan de gamle betonklodser ved indkørslen fjernes? Ja, der er bestilt og rykket for afhentning ved
kommunen.
Bruno Müller opfordrer til udvikling i takt med de andre havne på østkysten.
Der spørges ind til betalingsanlæg, således at gæstesejlere kan købe diesel i weekenden? Svar: En
udvidelse af dieselstanderen koster 80.000 kr. En af de ting, som er et ønske, men er i bero pga.
andre udgifter.
Påtænkes der foryngelse af velfærdsbygninger? Ifm. ændring af lokalplanen er bestyrelsens mål
at få havnens bygninger gjort lovlige - derfor igangsættes ikke yderligere byggerier før dette er
på plads.

Der opfordres fra tilhører i salen, om at henvende sig til havnens bestyrelse, såfremt man har
noget på hjertet i forhold til pladsanvisning og andet. Der opfordres også til at holde den gode
tone og stemning mellem alle på havnen. Send en mail til havnens bestyrelse, hvis man har
spørgsmål eller undren til bestyrelsens arbejde og beslutninger. I næste Rønnerposten kan der
for eksempel læses om regler ift. tildeling af bådpladser, anciennitet osv.
Kan de tomme bådpladser tæt på husene, helt inde ved kajkanten udnyttes bedre?
Har man tænkt på asfaltering af grusvejene? Der er mange gener fra støv afledt af for høj fart.
Svar: Det er dyrt at asfaltere og det kræver andet underlag.
Opfordring fra tilhører: Stor ros og velfortjente klapsalver til Bruno for et stort og flot arbejde
med Rønnerposten!
Per fra bestyrelsen: Vi har siddet sammen med Trigon (Karl-Erik), som har kigget lidt på Strandby
og det snakkede vi om – vil vi betale for sådan nogen huse, som Strandby har på havnefronten, det
kunne være utrolig og flot.
Over 40 engagerede medlemmer var mødt op for at støtte op om havnens bestyrelse og følge en
rigtig god generalforsamling med nyt om visioner og der blev stillet gode og relevante spørgsmål
til dagsordenens punkter og under eventuelt. Formanden takkede de fremmødte for deltagelse og
for et godt møde.
Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen den 23/3 – 2022 ser Rønnerhavnsforeningens bestyrelse således
ud:
Formand (ikke på valg): Ole Guldsmed-Thomsen
Kasserer (på valg): Johannes Frøstrup
Bestyrelsesmedlem (på valg): Lars Johannesen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg): Kim Hoppe, Palle Nayberg Thomsen, Per Bach,
Christian Schunck.
Suppleanter til bestyrelsen: Morten Winther Christensen og Birger Bredkjær Pedersen
Bilagskontrollanter: Leon Moric og Christian Vestergaard.
Bilagskontrollantsuppleant Kjeld Simonsen.
Referent Anette Ludvigsen
Referatet er godkendt af:
Dirigent Birger Bredkjær Pedersen

formand Ole Guldsmed-Thomsen
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