
Referat af ordinær Generalforsamling i Foreningen Ejerslev Havn afholdt 
lørdag d. 31. marts 2012 kl. 13.00 på Feggesund Kro 

  

Punkt 1. 

Valg af dirigent, Åge Brusgård er valgt som dirigent. Åge konstaterer, at generalforsamlingen er 
lovlig varslet. 

  

Punkt 2. 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formand Ivar Søndergårds beretning. 

  

I 2011 er der arbejdet med følgende: 

Kloakering af de nye fiskehuse og det røde hus. 

"Simpelt" toilet ved fiskehusene. 

Nye toiletter og bad i de nye fiskerhuse. 

  

Ivar Søndergård har købt hele området. Morsø Kommune har købt lagunen og jorden langs 
vandet. 

United Moler ville kun sælge til en køber og Ivar havde forkøbsret. 

  

Fremadrettet er der planer om: 

Henning Pedersen ajourfører udstillingen (Henning fortæller senere om udstillingen). 

  

Planer for foråret/sommeren: 

Udekøkken i hjørnet bag det røde hus, bliver lavet af lokal tømrer. 

Langs sydmolen bliver broen forlænget til gæstesejlere. 

  

Der er udarbejdet en ny lokalplan for området, som er ude i høring pt.: 

Syd for havnen bliver lavet bålhus og shelters. 



Plads til parkeringsplads. 

Sti rundt om lagunen, små broer rundt i lagunen, "diget" fjernes og der laves en "skydebro". 

Projektet er kommet med i en pulje hos Real Dania. Der udvælges herefter 12 projekter, som vi 
håber, vi bliver et af. 

  

Ivar vil gerne sige tak til alle frivillige, bestyrelsen sætter stor pris på det frivillige arbejde på 
havnen. 

Vil gerne invitere alle til at se faciliteter i form af ny kiosk, som åbner i morgen d.1.04.12 (med ny 
bestyrer Finn Skaftegård) og de nye toilet og badeforhold. 

  

Henning Pedersen beretter om udstillingen. Den har været velbesøgt, fået mange pæne ord med 
på vejen i gæstebogen. Udstillingen bliver suppleret op i år. Udstillingen åbner d. 4.04.12. 

  

Punkt 3. 

Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 

Michael Madsen fremlægger regnskabet. Nordmors Revision har revideret regnskabet. 

Der er pt 49 aktive medlemmer, 75 passive medlemmer og et generelt stigende antal medlemmer. 

Foreningen er ikke momsregistreret, vi er blevet momsfritaget af Morsø Kommune. 

Der er balance i regnskabet, som viser en god økonomi. 

  

Fremtidigt budget (fase 3) 

Michael fremlægger et budget for den fremtidige udvikling af området, hvor der søges 
fondsmidler. 

Køb af havnehus, arealet omkring havnen og lagunen (Morsø Kommune). 

Inventar i havnehus, renovering af havnehus, bro over lagunen, bro langs molerne, flydebroer og 
pæle, sti rundt om lagunen. Projektet vil koste ca. 3.3 mill. ex moms. 

  

Punkt 4. 

Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

Indkommet et forslag/spørgsmål fra et medlem vedr. bådpladser. Vedkommende har fået en 
bådplads. Der er ingen på venteliste,  som ønsker en plads her og nu. 



Der skal tages stilling til, om havnen skal have større både, da det vil kræve en anderledes 
fortøjring/bro end der er nu. 

Generel drøftelse af  bådpladser og bådpladsers størrelse, også i forhold til gæstesejlere. 

  

Forslag fra bestyrelsen:   

Skal medlemmer, der har en bådplads/hytte forpligtes til at deltage i minimum 2 dages arbejde 
om året. Evt. fritages mod betaling af x antal kroner ? 

  

Drøftelse af forslaget. 

Der ønskes en skriftlig  afstemning af medlemmer, i forhold til følgende punkt: 

Bådejere og hyttelejere skal lægge to dages arbejde på havnen om året. Hvis ikke dette kan lade 
sig gøre, skal man betale 500 kr. pr. dag. 

Der laves skriftlig afstemning, 17 ja, 3 nej, en blank. 

  

Punkt 5. 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  Kurt Jensen og Michael Madsen er på valg (modtager begge 
genvalg). 

Begge er genvalgt. 

  

Punkt 6. 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Jacob Toft Andersen og Carsten Horsager er genvalgt som 
suppleanter. 

  

Punkt 7. 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Åse Wang og Ole Pedersen er genvalgt. Jens Chr. 
Ottesen som suppleant. 

  

Punkt 8. 

Valg af udvalg 

Bestyrelsen ønsker, der nedsættes udvalg til varetagelse af følgende tre områder: 

  



Badebro, opgaverne består i, at få lagt broen ud om sommeren og taget ind om efteråret, opsyn i 
løbet af sommeren. Ole Pedersen og Finn Have vælges som tovholdere. 

  

Fest/aktiviteter, opgaverne består i, at arrangere fester, koncerter, aktiviteter på havnen. Niels 
Sørensen, Marina Kristensen og Puban vælges som tovholdere. 

  

"Slyngelstuen", opgaverne består i opsyn med stuen og sørge for økonomien i forhold til varmen. 
Søren Jensen, Erik Madsen og Ove Pedersen vælges som tovholdere. 

  

Punkt 9. 

Drøftelse af aktivitetsplan for det kommende år. 

Lokalplanen er omdrejningspunktet for den fremtidige plan, hvilket der er redegjort for. 

  

Evt. 

Forslag fra medlem: kan det synliggøres, hvornår der er brug for kaffebrygning, madlavning til de, 
som arbejder på havnen?. Bjarne Toft mailer til de, som har givet deres mailadresse til listen, 
hvornår der arbejdes og evt. behov for forplejning. 

Spørgsmål fra medlem ang. hvornår man må gå på land på Ejerslev Røn?. Bjarne Toft undersøger 
det og det vil fremgå af tavlen på havnen. 

Spørgsmål fra medlem, kan der opsættes postkasse til ideer og forslag. Der er en postkasse, som 
fremover kan anvendes til dette. 

Ivar ønsker tilbagemelding på om det er en god ide fremover at afholde generalforsamling en 
lørdag eftermiddag. Stor opbakning til dette. 

  

  

Referent: Mette Lynggaard 
Referat godkendt 22.04.12


