
Referat af ordinær Generalforsamling i Foreningen Ejerslev Havn afholdt 
lørdag d. 23.03.2013 i Aktivitetshuset i Sejerslev 

  

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 2012 er der arbejdet med følgende: 

  

Broen langs sydmolen er forlænget. 

Tilsanding i indsejlingen er fjernet. 

Der er bygget endnu en række fiskerhuse. 

Der er bygget trapper foran husene. 

Bålhus er påbegyndt. 

Der er lavet containerplads. 

I de nye fiskerhuse er der lavet gode toilet og badeforhold, samt vaskemaskine og tørretumbler. 

Der er bygget udekøkken. 

"Slyngelstuen" er  udvidet, der kommer mange mennesker, et godt socialt sted som er en succes. 

Køkkenet i det røde hus er renoveret, således at det er lovligt i forhold til madproduktion. 

Udstillingen fornyes i år. 

Cykler kan udlånes. 

Der er etableret gangstier, udsigtspladser med borde og bænke samt udtynding af træer. 

  

Alt dette kan lade sig gøre ved en stor gruppe frivillige mennesker, som er aktive på havnen. 



Bl.a. arbejdes der mange weekender og torsdagsholdet, er en stor hjælp.  

Grøn Mors har også ydet en god indsats. 

Stor ros fra formandens side til alle der yder en indsats på havnen. 

  

Fremtidsplaner: 

Realdania og fiskeri LAG har bevilliget penge til det næste projekt på havnen, som består af 
følgende: 

Der skal etableres en gangsti rundt om lagunen med pladser med borde og bænke. 

"Det røde hus" skal renoveres. 

Der skal graves igennem ind til lagunen og etableres en bro. 

Der er taget prøver af vandet både i lagunen og havnen, som er nogenlunde ens, så det skulle 
være uproblematisk at gennembryde molen med hensyn til vandforholdene. 

Der skal laves en bro langs nordmolen med etablering af pladser til større både. 

Den oprindelige tidsplan kan ikke overholdes, da Real Dania skal godkende budgettet, inden 
projekterne igangsættes. 

  

Kommentarer og spørgsmål: 

Stor ros til bestyrelse og frivillige hjælpere. 

Mange savner en havnefest. 

  

Punkt 3. 

Regnskab. 

Michael Madsen gennemgår regnskabet. 

Kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dette vedtages. 

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

  

Punkt 4. 

Behandling af indkomne forslag. 

  



Forslag fra medlem:   Organisering af P-forhold til  busser, autocamper, personbiler med og uden 
bådtrailer, lastbiler til i sætning af både, til og fra kørsel på havnen samt adgangsforhold til 
slæbestedet for personbiler med bådtrailer.   

  

Ovenstående drøftes: 

Etablering af parkeringsplads er i gang. Når denne er færdig skal der skiltes, således at folk der 
kommer på havnen ikke er i tvivl om, hvor der må parkeres.   

                                                                                                        

Forslag fra medlem: Tilsanding af indsejling. Hvad vil bestyrelsen evt. gøre ved dette og evt. 
hvornår. 

  

Det er Morsø Kommunes ansvar. Der er lavet en ansøgning i forhold til "dumpning" af sandet der 
graves væk i den tilsandede indsejling. Samme firma som sidste år er hyret til opgaven. 

  

Punkt 5. 

Valg af  bestyrelsesmedlemmer 

Pit , Ivar og Bjarne er på valg. Alle tre genvælges. 

                                                                                                                                                           
Punkt 6. 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Jacob Toft Andersen og Carsten Horsager genvælges. 

  

Punkt 7. 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Åse Vang og Ole Pedersen genvælges. 

Jens Chr. Ottesen suppleant genvælges. 

  

Punkt 8. 

Valg af udvalg. 

               Badebro, Ole Pedersen og Finn Have genvalgt. 

               Fest/aktiviteter, Puban, Karen Marie Bundgård og Annette Stagstrup vælges. 



               "Slyngelstuen", Søren Jensen, Erik Madsen og Ove Pedersen genvælges. 

               Slyngelstuen lejer en hytte til opbevaring af diverse. 

  

Punkt 9. 

Drøftelse af aktivitetsplan for det kommende år. 

Som beskrevet under punkt 2. 

Der afventes godkendelse af regneskabet hos Real Dania. 

Tidsplanen er forhåbentlig: 

Indvielse af bro og gennembrydning til lagunen i juni. 

Renovering af "det røde hus" i efteråret. 

Der skal reklameres for havnen. 

Færdiggørelse af parkeringsplads. 

Fundraiser Bo Næsby arbejder med budgettet i forhold til godkendelsen. 

  

En stor tak til alle, der har gjort en indsats for havnen. 

  

  

Evt. 

I forhold til samarbejdet med Morsø Kommune ønsker Poul Roesen en liste over emner, der kunne 
bedres, som han vil formidle til kommunen. 

Forslag om at anvende hjemmesiden mere oplysende i forhold til, hvornår der arbejdes på 
havnen. 

  

  

  

  

Referent: Mette Lynggaard 


