Referat af ordinær Generalforsamling 2014 i Foreningen Ejerslev Havn
Lørdag d. 29. marts 2014 kl. 13.00 på Feggesund Kro

Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent
Ole Pedersen er valgt som dirigent. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig varslet

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Der er fjernet sand i indsejlingen forår 2013.
Der er lavet en ny badebro, som er flittig brugt i sommerens løb.
Der er lavet parkeringsplads.
Fliser er anlagt til festteltet.
Der er lavet ny strøm, som skulle være "nok" til forbruget på havnen.
Grøn Mors har gjort en indsats på havnen.
Torsdagsholdet har haft mange opgaver.
Det har for bestyrelsen været en stor udfordring at få tilladelser hjem i forbindelse med at få gjort
fondsmidlerne fra Real Dania aktive. Ligeledes midler fra Fiskerilag Thy Mors og Fiskerilag Nord.

3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
Årsoverskud på 60.000 kr.
Ændring i forhold til tidligere, der skal ikke længere betales ejendomsskat, da kommunen nu ejer
bygningen.
Regnskabet godkendt.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Der er ikke indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - Kurt og Michael er på valg (modtager ikke genvalg).
Bjarne ønsker også at trække sig.
Jens Chr. Ottesen og Erhard Sørensen vælges for 2 år.
Keld Toft Pedersen vælges for 1 år.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Carsten Horsager og Jacob Toft Andersen genvælges.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Åse Vang og Ole Pedersen genvælges.
Anders Dybdahl vælges som suppleant.

8. Valg af udvalg
Badebro: Ole Pedersen, Finn Have genvælges.
Fest/aktiviteter: Karen Marie genvælges, Poul Erik Jensen og Jonna Nielsen vælges.
“Slyngelstuen": Erik Madsen og Ove Pedersen genvælges.

9. Drøftelse af aktivitetsplan for det kommende år
Real Dania har haft behov for mange oplysninger, hvilket har været omfattende at fremskaffe.
Pengene var bevilliget, men Real Dania skal godkende alt og har i forløbet haft mange krav. Dette
har involveret bestyrelsen og Bo Næsby, som har gjort et stort arbejde for at det nu er lykkedes at
få projektet sat i gang.

Havnehuset skal væltes og bygges op på ny. Lokal arkitekt har lavet udkast til tegninger.
Huset væltes i september 2014 og det nye hus skal helst være "lukket" til jul, hvorefter det
indvendige arbejde kan påbegyndes. Det er endnu uvist, hvor langt pengene rækker i forhold til,
om der skal bruges frivillig arbejdskraft til det indvendige arbejde. Der vil blive sendt en "omvendt
licitation" ud for at få overblik over, hvad der kan laves af håndværkere for pengene.
Huset skal stå færdigt til april, hvor det skal indvies.
Der vil ske en gennemgravning ind til lagunen i april/maj og stisystemet rundt om lagunen vil blive
lavet. Broen over indsejlingen til lagunen kommer måske først senere.
Flydebro udlægges til store både, broerne, der er lavet skal lægges ud.
Torsdagsholdet går i gang med deres projekter, udspringsplatform, stige på badebro, så græs,
bruser ved primitiv toilet, plads til at gøre støvler rene efter at have været i Lagunen, bænke rundt
omkring i Lagunen, Erik Madsen har sponsoreret en kutter, som istandsættes og sættes op i
svinget.
Overvågning skal renoveres, og der installeres strøm og vand op på alle broer.
Kommunen har netop bevilliget 20.000 kr. til skiltning på Havnen.
Spørgsmål i forhold til grusvejen ned til Havnen, en forbedring var tidligere bevilliget, men
projektet gik i stå, da der var forslag om, at vejen skulle lægges om. Men det er et stort ønske at
få vejen asfalteret.
Spørgsmål i forhold til AP Møller Fonden, der er tidligere søgt, hvor der er givet afslag, der søges
igen.

Der kommer nye bestyrere af kiosken, Jesper og Malene Rohde.
Der har i 2013 været 700 overnatninger, hvilket er en stor stigning.
Ivar slutter med en stor tak til de frivillige, som fortsat gør en stor indsats.
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