Referat af ordinær generalforsamling i Havneforeningen Ejerslev Havn,
afholdt d. 23. marts 2010 på Feggesund Færgekro.

Velkomst v. fmd. Erhard foreslog Henrik Madsen som dirigent.

Ad 1. Forsamlingen valgte Henrik Madsen som dirigent.

Ad 2. Fmd. Erhard gjorde status over havneetableringen, herunder hvad det opgravede
materiale kan bruges til, idet højdekvoterne omkring havnebassinet kræver ekstra opfyldning.
Evt. overskydende materiale er Morsø Kommune pligtig til at aftage.
Endvidere afventes tilladelserne til at opgrave den sidste etape, men det er tæt på.
Den endelige godkendelse af havnen ligger stadig i Farvandsdirektoratet og kontakten hertil har
Fmd. overladt til kommunen, for at fremme sagsbehandlingen.
Bestyrelsen foreslår uddelegering af visse opgaver omkring havnen:
Oprydning og deslige (Bjarne Toft)
Rambuktjek (Pit)
Vejskrabning (Kasper)
Broarbejder (Gert)
Fest-tovholder (?)

Forslag om P-plads bag ved vejen mod havnen bliver ikke til noget foreløbig.
Kloaktilslutning til ’det røde hus’ bekostes af United
Havneforeningeningen skal betales ca. 32.000,- kr. i kloaktilslutning – ifb. m. spuleplads.
Dertil kommer et krav om en miljøstation, der skal etableres senere.
Fmd. blev hørt om ’butikken’ på havnen: Der kan først siges noget konkret efter d. 27.3.10, hvor
lokalplanen skal ligge klar. Det sorte hus bagved er under renovering for havneforeningens
regning.

Ad. 3 Gennemgang af regnskabet v. Michael Madsen. Revisorhonoraret er stort p.g.a rod fra
tidligere. Det blev påpeget, at regnskabet m. bilag skal forevises de valgte revisorer, forud for
godkendelsen. Formuleringen’ årsrapport’ træder i stedet for formuleringen regnskab. Dette bør
rettes i vedtægterne. Ud fra de givne oplysninger om regnskabsforløbet, kunne forsamlingen
godkende årsrapporten.

Ad 4. Der skal laves en vedtægtsændring/tilføjelse, for at sikre, at det kan kontrolleres, at der er
tegnet en ansvarsforsikring på både, der ligger i havnen.
Bestyrelsen foreslog indkøb af el-måler til bådejere, der skal bruge strøm om bord. Dette blev
vedtaget og bestyrelsen udsteder retningslinier for erhvervelsen og benyttelsen heraf.

Ad 5. Kampvalg om den ene bestyrelsespost, samt alm. valg af den anden af bestyrelsespost
Resultatet blev, at Kurt og Michael blev valgt for næste 2-årige periode. Den nye bestyrelse
konstituerer sig efterfølgende.

Ad 6. Søren og Pind (Hvidbjerg) blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Ad 7. Åse Vrang og Kaj Rasmussen blev valgt som revisorer, Ole Pedersen som revisorsuppl.

Ad 8. Der henvises til fmd’s beretning, samt valg af Fest-tovholder: Grethe.

Ad 9. Der henvises til fmd’s beretning med tilføjelsen om, at der endnu er ca. 2.5 mill i fondsmidler
til færdiggørelse af havnen.

Ad Evt. Butikken på havnen skal fremover ’køre efter bogen’, herunder godkendelse ift.
Lokalplanen. Der kan ikke opstilles pølsevogn på havnen.
Der er p.t. 120 medlemmer, heraf 41 aktive. Tilstede v. gen.fors. var der 18 aktive medlemmer, der
kunne stemme.
Det blev drøftet, om man skulle overveje at sætte kontingentet op til 200,- kr. pr. år, og så gøre alle
stemmeberettigede.
Opfordring til de tilstedeværende om at gøre en indsats for at tegne nye medlemmer.
Tak til John og velkommen til Kurt og Michael.
Henrik Madsen, der nu er webmaster for hjemmesiden tager meget gerne imod forslag fra alle til
hjemmesiden.

Henning: Opfordring til bestyrelsen om at gøre noget ekstraordinært i anledning af 100 års jubilæet
for udskibningen fra Ejerslev Havn, herunder at fortælle havnens historie i detaljer f.eks. ved en
særudstilling, jubilæumsskrift o. lign.
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