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Formand Henrik Møller Christensen byder velkommen.  

Der holdes et minuts stilhed, hvor vi mindes de medlemmer, vi har mistet i det forgangne år.  

Punkt 1. Valg af dirigent 

Palle Thomsen vælges som dirigent. Palle takker for valget. Der sikres, at generalforsamlingen er lovligt varslet iht. 
vedtægter. Dagsordenen gennemgås og godkendes. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Vedlægges som bilag. Beretningen godkendes.  

Punkt 3. Kassereren fremlægger regnskab. Martin Engbjerg fremlægger årsregnskab for 2020. Vedlægges som bilag. 
Regnskabet godkendes. Regnskab for 2019 ligger til gennemsyn.  

Punkt 4. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen kommer med forslag omhandlende stativer, kran og vaskeplads. Formanden fremlægger forslaget. 
Forslagets tekst vedlægges som bilag. Der vises film og vises billeder af stativer og kran. Der vises foto af den 
påtænkte vaskeplads med placering bag havnekontoret. Det pointeres, at det er tænkt, som en frivillig ordning. 
Fremtiden går i retning af en søjlekran, så bestyrelsen tænker forslaget som en fremtidssikring. 

Økonomien uddybes ift. kran, fundament, vaskeplads osv. og lander på ca. 1.400.000 kr., som bestyrelsen beder om 
lov til at gå videre med mhp. at optage lån ved kommunen. Der spørges ind til prisforskellen på nuværende ordning og 
den nye. Der stilles gode og uddybende spørgsmål fra de fremmødte for at afdække tvivl og forskellige synspunkter.  

Forslaget går til afstemning og der er flertal for, at bestyrelsen arbejder videre med projektet. 

Punkt 5. Valg af formand. 

Bestyrelsen foreslår Ole Guldsmed-Thomsen som ny formand. Ole vælges uden modkandidater. 

Punkt 6. Valg af kasserer. Ingen valg i år.  

Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Per Christensen, Palle Thomsen, Kim Hoppe og Christian Schunck optiller. Der stemmes og resultatet er: 

De tre nye navne i bestyrelsen, som er valgt for en 2-årig periode: Per Christensen, Kim Hoppe og Palle Thomsen.  

For en 3-årig periode skal vælges et medlem: Bjarne Nielsen, Christian Schunck, Tom Nedergaard. Det nye medlem 
af bestyrelsen er Christian Schunck.  

Punkt 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Tom Nedergaard og Birger Bredkjær stiller op og bliver valgt for en 1-årig 
periode.  

Punkt 9. Valg af 2 bilagskontrollanter. Ib Møller modtager ikke genvalg. Egon Nielsen modtager genvalg.  

Christian Vestergaard stiller op. Egon og Christian vælges.  

Punkt 10. Suppleant til bilagskontrollant. Leon Moric stiller op og vælges.  

Punkt 11. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingent fortsætter uændret. Dette vedtages.  

Punkt 12. Evt.  

Agnethe kommenterer autocampernes brug af kloakken. Hvad kan man evt. gøre for at undgå det? Pumpen er nu 
færdig, så det er den korrekte anvendelse til affaldsvand.  

Svend-Erik: Det var en tør generalforsamling  

Kaj-Verner: Det er svært for autocamperne at finde passende plads på havnen.  

Bådelaugets formand takker Henrik Møller Christensen for indsatsen i det gode samarbejde mellem bådelauget og 
havnens bestyrelse.  

Jens: Vaskeplads? Ole Guldsmed-Thomsen: En vaskeplads koster 100.000 kr.  

Den nye formand takker den afgående formand og Bjarne for den ihærdige indsats.  



Den afgående formand siger tak for en god tid som formand, som han har nydt.  

Ulla: Der ligger noget på havnen, som jeg vil kalde vrag. Det vil pynte meget, hvis de kommer væk.  

Johannes: Der arbejdes på sagen. Der er fjernet nogen og flere fjernes i nær fremtid.  

Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til den nye formand, som takker for fremmødet. 
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