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Generalforsamling 2016, referat

Rønnerhavnsforeningen
Generalforsamling 14/3-2016 kl. 19.00
Maskinhallen 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: Fra Benny Andersen og Torben Mikkelsen er der forslag om indmeldelse i
Frihavnsordningen.

B: Bestyrelsen forslår vedtægtsændring, så kasseren vælges på generalforsamlingen og ikke
som nu, hvor processen sker når bestyrelsen konstituere sig. (§7)

C: Bestyrelsen forslår vedtægtsændring vedr. indkaldelse til generalforsamling. (§8)

D: Bestyrelsen forslår vedtægtsændring vedr. regnskab, af hensyn til revisionsloven bør vi
ændre ordlyden fra ”Kassereren forelægger det reviderede regnskab” …. Til ”Kassereren
forelægger det godkendte regnskab” (§8)

5. Valg af formand. Henrik M. Christensen er på valg, modtager genvalg.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, Benny Nielsen, Bjarne Christensen og Per Bech Christensen.

Alle 3 er villige til genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Lars Johansen og Birger Bredkjær er på valg.
8. Valg af 2 revisorer, på valg er Egon Nielsen og Ib Møller.
9. Valg af 1 revisorsuppleant, på valg er, Anette H. Sørensen.
10. Fastsættelse af kontingent
11. 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.
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Bortgået i 2015 er:
Willy Haakonson
Henrik Barrit
Valde Gotlibsen
Uffe Thomsen
Vi mindes dem ved at rejse os og holde 1 minuts stilhed.

Bruno konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dagsorden/indkaldelse er
udsendt til alle medlemmer med post Danmark d. 22/2-2016.

Dagsorden bliver gennemgået, der er ændringer i forhold til udsendte dagsorden, der er
indkommet 4 forslag, revideret dagsorden øverst i referat.

2. Bestyrelsens beretning
Hvordan gik 2015?

Ja så er der igen gået et år siden sidste generalforsamling, i min beretning sidste år fortalte jeg lidt om
hvad der skulle ske i 2015, jeg nævnte blandt andet at vi ville forsøge at lave et pensionistteam, et
team som på frivillig basis kunne stille sig til rådighed med lidt arbejdstimer på Rønnerhavnen, jeg vil
ikke lige frem sige at vi har haft succes med det, der har været en masse spørgsmål omkring forsikring,
det har vi dog løst, så alle er dækket ind med de arbejdstimer de ligge i Rønnerhavnen, derudover blev
vi bekendt med at efterlønnere ikke umiddelbart må udføre frivilligt arbejde i en forening som vores,
men når alt kommer til alt er projektet stadig i gang, vi mangler dog pensionister, vi har fundet en
kompetent koordinator, Jens Munk, så vi håber der kommer mere gang i det her i 2016.

Lørdag d. 13/6-2015 havde vi arrangeret arbejdsdag på havnen, der blev på dagen udført mange små
opgaver, der var desværre ikke så mange tilmeldte, men vi vil igen i 2016 arrangere arbejdsdag, så
hold øje med Rønnerposten og hjemmesiden.

Sidste år fik vi taget bundprøver af havnebassinerne, selvom de ikke var videre opløftende, resulterede
det dog i at vi fik opgravet en del bundmateriale i havnen, pga. prøvernes resultat, blev alt det
opgravet materiale sendt til deponi. Der blev opgravet 2500 m3.

Vi havde ikke prisstigninger på bådpladser i 2015, den gode stil vil vi fortsætte, så heller ingen
stigninger på bådpladser i 2016.

Der var en del debat i 2015 omkring udvidelsen af Frederikshavn Havn, mest af alt fordi vi ikke på sigt,
trods Cowis rapport, kunne overskue om udvidelsen fremover vil kunne have indflydelse på
tilsandingen af Rønnerhavnen, derfor holder vi holder vi frem over styr på om der sker ændringer i
tilsandingen, vi har gjort indsigelse, hvor vi udtrykker vores bekymring om den fremtidige tilsanding.
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For 2 år siden blev der oprette et udvalg der skulle kigge på nyt klubhus, jeg kan ikke sig at det har
været en succes, vi har holdt 4 møder, og det første møde startede med at vi diskuterede hvad vores
behov ville være og vi skulle komme med ideer, der var mange gode ideer, men jeg personligt synes at
de var skudt lidt over mål, jeg mener vi skal være realistiske, og se på hvad vores behov er, både
størrelsesmæssigt men også økonomien i det, jeg synes vi fremad rettet skal arbejde videre med
planerne. Det er jo ikke sådan vi ikke har tag over hovedet, det nuværende klubhus fungere efter
hensigten, selvom det et par gange om året er lidt for lille.
Vi har i efteråret investeret i en ny varmepumpe til klubhus, kontor og baderum, vore oliefyr var tæt
på at stå af, så vi skulle finde en løsning, det er dog sådan at løsningen vi har valgt også er
fremtidssikret, så den kan bruges i et nyt klubhus, hvis det kommer dertil. Selvom varmepumpen først
blev sat i drift i efteråret, kan vi allerede nu spore en besparelse.

Vi arbejder stadig på at få ventelister på hjemmesiden, hverken ventelist på bådpladser eller huse er
voldsomt lange, men vi forventer at finde en løsning her i foråret.

Der var på sidste generalforsamling en debat omkring pukler i havnen, efter uddybning, vi har
undersøgt om uddyberen har mulighed for at trække en bom hen over bunden efter uddybning, men
det har han ikke mulighed for, men han vil gøre sit til at der ikke er pukler nogen steder, efter han er
færdig.

I løbet af 2015 er projektet med udskiftning af broer i Rønnerhavnen kommet så langt, at ca. halvdelen
af broerne er skiftet. Der mangler således ca. 500 m bro. Det er planen at fortsætte udskiftningen, det
er tydeligt at de gamle broer næsten alle er revnede og dermed er armeringsjernene tæret, i de nye
broer bruger man ikke armering af jern, man bruger plasticstrimler, som er blandet i betonen, det er
en kendt teknologi og bruges også andre steder i verden til bådbroer.

Vores materialegård fik sidste år den helt store tur, oprydning, fliselægning, det har gjort det mere
overskueligt og anvendeligt.

I 2015 er der indkommet vedligeholdelsesbidrag på 620 tusinde, men udgiften har været ca. 820
tusinde, den store udgift hænger sammen med den tidligere omtalte uddybning af havnebassinerne, vi
har været opmærksomme på udgiften og har de foregående år reserveret de ekstra midler.

Der har i 2015, løbende udskiftet defekte y-bomme.

Oprensning af indsejlingen foregår efter nye retningslinjer, i dag sejler vi ikke rent materiale til
klappladsen syd for Frederikshavn, meget af det materiale som bliver garvet op ved indsejlingen,
formoder vi kommer fra Palmestranden, så det bliver lagt tilbage på Palmestranden i daglig tale by-
pass, det er vanskeligt at sige om det har ændret på forholdene, men fakta er, at Rønnerhavnen er den
eneste havn i kommunen der har fået mindre mængde at oprense de sidste par år.
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Vi har i 2015 holdt en række foreningsmøder, vi startede med at alle foreninger på Rønnerhavnen blev
inviteret med til møderne, men en del har trukket sig, de melder klart ud at de ikke er interesseret i et
tættere samarbejde, vi vil dog også i 2016 holde foreningsmøder, med dem som stadig er interesseret,
der bliver drøftet mange ting, ting der bliver løst hen af vejen.
Det resulterede også i at vi fik at samarbejde med grundejerforeningen Sindallund omkring Sankt hans
bål.

Der blev også i 2015 afholdt 2x kræmmermarked, de var begge godt besøgt, især Legepladsudvalgets
kræmmermarked i august, de fik et godt overskud på kontoen til indkøb af legeredskaber og
vedligeholdelse af legepladsen.

Vi har i 2015 haft godt 500 gæste overnatninger i Rønnerhavnen, et lille fald i forhold til forrige år, jeg
er lidt usikker på om det skyldes vejret, eller der kan være andre årsager.

Der blev også i 2015 indkøbt baggagevogne til brug på havnen, de har været brugt flittigt.

Også sidste år var vi uheldige at blive ramt af flere omgange tyverier, det er meget uheldigt, vi skal alle
sammen holde øje med hvad der sker på havnen, især i de mørke måneder, man skal sikre sit grej og
udstyr på bedste måde.
Fydico?

Fiskeriet i 2015 ….
Henrik Nielsen fortæller at fiskeriet har været godt sidste år, især fladfisk, kulsøer og stenbidere.
Fiskeriet efter fladfisk har i sær foregået ud for Jerup og Ålbæk, kulso/stenbiderfiskeriet har forgået i
områderne ud for Rønnerhavnen.
Tunge- og torskefiskeriet har ikke været noget videre at snakke om.

Forrige år havde vi en del problemer med fiskeaffald på marken mod nord og i havnen, der har ikke
været talt meget om det i den senere tid, så vi håber at det er løst.

Hvad skal der ske i 2015?
Vi forsøgte sidste år at forbedre internetdækningen i havnen, men vi mener stadig ikke det er
tilfredsstillende, så vi er i gang med at undersøge andre løsninger.

Der vil løbende i 2016 blive udskiftet y-bomme som er defekte, den gamle flisebelægning på stierne er
i så dårlig stand at der skal gøres noget, vi vil arbejde på en løsning, enten en total omlægning eller et
asfalt lag oven på de gamle fliser.
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I henhold til vores vedligeholdelsesplan ligger der i den kommende tid en udfordring på 600 til 700
tusinde, til renovering af molehoveder, vi vil se på opgaven og sætte arbejdet i gang, når vi har helt
overblik over omfanget.

Der skal gerne i år komme flere grillpladser og vi forsøger også at forbedre dem der er etableret, med
en eller anden form for afskærmning/stakit.

Sidste år meldte vi ud at Rønnerposten ville stoppe og vi ville i stedet udsende nyhedsbreve, det gav
lidt udfordring, vi kunne ikke rigtig få det med nyhedsbrevet til at fungere, jeg tror at det samme
nyhedsbrev blev sendt ud 3 eller 4 gange, vi lavede en funktion på hjemmesiden hvor man kunne
tilmelde sig nyhedsbrevet, der har dog kun været 43 tilmeldinger, det kan man ikke sige er mange når
vi er knap 500 medlemmer i foreningen.
Vi prøver nu at genoplive Rønnerposten, dog i en lidt anden udgave, og på andre betingelser, den
udkommer første gang i april måned, Bruno Müller er redaktør, det er vi sikker på at han vil klare flot,
Rønnerposten vil ikke blive udsendt til hvert medlem, men kan på udgivelsesdagen afhentes på
havnen.

I lighed til sidste år, vil vi igen forsøge at få et samarbejde med Sindallund grundejerforening omkring
Sankt hans bål.

Der vil igen i år blive afholdt 2x kræmmermarked.

Etablering af stenrev.

Blå Fritid – havne og kyster.

Kommentarer til beretningen:

Der blev spurgt til deponi af bundslam fra havnen, er det ikke muligt at deponere det i forbindelse med
etablering af den nye Frederikshavn Havn, Johannes kan oplyse at prisen for anvendelse i den nye havn
bestemt ikke vil være en billigere løsning, end den løsning der er anvendt.

Der blev spurgt til y-bomme, udformning og placering, til dette kunne Johannes oplyse at der ville
være en lille ændring i udformning, og enkelte steder hvor der var placeret y-bom på begge sider af
bådpladsen, vil man vurdere om der ved udskiftning kun skal være på en af siderne.

Efter denne debat blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.

3. Regnskab
Regnskab og budget blev gennemgået af Martin Engbjerg.
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Kommentarer til regnskabet:

Der blev spurgt til anden indtægt og udgifter, Martin gav forklaring på det.

Der blev spurgt til nøgle- og målerdepositum. (Skyldige omkostninger)

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Budget for 2016 blev taget til efterretning.

4. Indkomne forslag

A: Fra Benny Andersen og Torben Mikkelsen er der forslag om indmeldelse i
Frihavnsordningen.

B: Bestyrelsen forslår vedtægtsændring, så kasseren vælges på generalforsamlingen og ikke
som nu, hvor processen sker når bestyrelsen konstituere sig. (§7)

C: Bestyrelsen forslår vedtægtsændring vedr. indkaldelse til generalforsamling. (§8)

D:  Bestyrelsen forslår vedtægtsændring vedr. regnskab, af hensyn til revisionsloven bør vi
ændre ordlyden fra ”Kassereren forelægger det reviderede regnskab” …. Til ”Kassereren
forelægger det godkendte regnskab” (§8)

Alle 3 forslag blev godkendt.

5. Valg af formand
Henrik M. Christensen er på valg, modtager genvalg.

Der var ikke andre forslag, så Henrik fortsætter som formand.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Benny Nielsen, Bjarne Christensen og Per Bech Christensen. Alle 3 er villige til
genvalg.

Lars Johansen blev foreslået til bestyrelsen

Da der kun skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer blev der foretaget skriftlig afstemning.

Bjarne Christensen, Per Bech Christensen og Lars Johansen, blev valgt med henholdsvis 26, 34
og 28 stemmer.

Benny takkede for den tid han har siddet i bestyrelsen.
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Der blev også sagt tak til Benny for det gode arbejde han de sidste mange år har udført i
bestyrelsen for Rønnerhavnsforeningen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er, Lars Johansen og Birger Bredkjær.

Birger er villig til genvalg, da Lars er blevet valgt til bestyrelsen, skal der findes en ny
suppleant, Ole Guldsmed Thomsen vil gerne tage den post og da der ikke var andre forslag er
Birger og Ole nye suppleanter.

Ole er 1. suppleant
Birger er 2. suppleant

8. Valg af 2 revisorer.
På valg er Egon Nielsen og Ib Møller, de er begge villige til genvalg.

Da der ikke var andre forslag, fortsætter de begge som revisorer.

9. Valg af revisor suppleant.
På valg er Anette H. Sørensen.

Da Anette ikke var mødt op til generalforsamlingen kunne hun ikke vælges.

Frede Christoffersen blev foreslået og valgt som revisor suppleant.

10. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår en uændret kontingentbetaling.

Forslag vedtaget af generalforsamlingen.

11. Evt.
Der blev spurgt til om det fremover er muligt at få regnskabet sendt ud sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Det vil bestyrelsen tage til efterretning og se om ikke det fremover vil være muligt.

Der blev spurgt til legepladsen, hvorfor er den med i Rønnerhavnens regnskab?
Legepladsen er en del af Rønnerhavnen, som i foreningen har sit eget udvalg, derfor er den
regnskabsmæssigt en del af Rønnerhavnen.

Da vi nu igen prøver at få Rønnerposten på fode igen, droppes nyhedsbrevet.

Der er et ønske om at miljøcontaineren flyttes til en anden plads, så man har mulighed for at
udbygge terrassen ved klubhuset.
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Efter disse kommentarer og bemærkninger, sluttede generalforsamlingen.

Referent Dirigent
Henrik M. Christensen Bruno Müller

________________________ __________________________


