Referat af Ordinær generalforsamling for Foreningen Ejerslev Havn
afholdt d. 24.3.11 på Feggesund Færgekro
Pkt. 1. Forslag til dirigent fra bestyrelsen blev enstemmigt valgt : Å. Brusgaard, som konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.h.t. vedtægterne.
Pkt 2. Ivar Søndergaard (fmd) forelagde beretningen for det forløbne år. Fmd. overtog posten efter
Erhard Sørensen’s udtræden.
Malene Rhode er ny kioskbestyrer efter ’Puban’, der ønskede af stoppe med hvervet. Fmd.
udtrykte en stor tak til sponsorer og de frivillige hjælpere for indsatsen i det forgangne år. På
gen.forsamlingstidspunktet havde 112 medlemmer af 167 betalt kontingent. Havnebassinet er
udgravet efter planen og indsejlings-molehovederne etableret. Der udlægges senere
indsejlingsbøjer. I trekantsområdet med lavere vandstand udlægges markeringsbøjer. Den lille bro
er forlænget og den store er blevet forsynet med vand og EL. Slæbestedet er blevet forbedret.
Der laves nu en bro langs sydmolen i.f.m. slæbestedet. Videoovervågningen er etableret og er i
gang og fmd. håber, den har sine præventive virkning. Ligeledes er der trådløst internetdock på
havnen. Skilt m. navn på hjemstedshavn sælges til 50.- DKK. M.h.t. husene langs volden følger de
buen af havnefrontens broanlæg. Husene kan lejes af interesserede. Et modelskib (Danmark) er
skænket af John Nielsen Hanstholmvej 1. Kloakeringen skal snarest laves. Ejerslev Havn kommer
nu i Havnelodsen. Asfaltering af vejstykket ned til svinget er lovet af Morsø Kommune. Der
kommer en badebro til sommer. Søsætning af både kan ske, så snart terrænet er tjenligt til
færdsel. I.f.m. rampen bliver der støbt en betonplatform. Arne Kirk (Morsø Kommune) vil senere
orientere gen.forsaml. om planerne for området .
Beretningen blev taget til følge af generalforsamlingen.
Pkt. 3. Regnskabet er blevet forelagt Aase Wang og Ole Pedersen. Nordmors Revision har
revideret regnskabet. Kassereren (Michael Madsen) orienterede og gennemgik de enkelte poster
i regnskabet, herunder debet- og kreditposter på skæringsdagen. Det fremgik, at Ejerslev Havn
(EJH) har købt is-automaten. Revisionshonoraret er væsentligt lavere for 2010.
Dirigent roste bestyrelsen for overskuddet og egenbeholdningen, hvorefter regnskabet
godkendtes af gen.forsamlingen.
Pkt. 4. Forslag til vedtægtsændringen i § 4 blev godt godtkendt (31 for og 0 imod)
Pkt. 5. Bjarne Toft og PIT blev efter indstilling af bestyrelsen enstemmigt valgt til
bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 6. Valg af suppleanter blev Carsten Horsager og Jacob Toft Andersen
Pkt. 7. Revisorer er fortsat Aase Wang og Ole Pedersen, samt 1 suppleant Jens Chr. Ottesen.
Pkt. 8. Grete Mikkelsen er i udvalget for festiviteter sammen med Jesper, Thomas, Britta, Bjarne ,
Jette og Gyrithe.
Pkt. 9. Aktivitetsplanen for 2011 kan reguleres med opførelse af 4 huse mere, idet husenes pris er
ca. 50% af det budgetterede. M.h.t. til indsejlingen til lagunen blev der henvist til Arne Kirk. Et
medlem oplyste gen.forsaml., at kunstværker til opstilling på EJH kan ansøges. Henning
Pedersen, der forestår udstillingen om EJH gennem 100 år, opfordrede til indsendelse af fotos
o.a. materiale til låns eller kopiering. Udstillingen åbnes på festdagen d. 18. juni 2011. Henning
Pedersen efterlyste frivillige, der vil vise rundt i og omkring udstillingen. Herefter orientering
(Grethe Mikkelsen) om festdagen: Fl. Laursen laver muslingesmagsprøver, samt at flere orkestre

vil underholde allerede fra fredag aften d. 17.6.11. Kulturhusbåden Svanen vil blive benyttet til
nogle af aktiviteterne.
Pkt. 10. Rundsending af mailliste under generalforsamlingen til de fremmødte m.h.p. oplysning
om arbejdsaktiviteterne på havnen, for bedre at kunne følge med i, hvornår man kan hjælpe til.
Spørgsmål fra møde angående udnyttelsen af”tomme” pladser blev forelagt bestyrelsen. Det
fremgik heraf, at pladsernes udnyttelse skal optimeres, så man undgår de ”tomme” pladser.
Prisen for at ligge ved den lile bro foreslåes sat til moduler á 1000. 1100 osv.DKK
Uden for den ordinære dagsorden orienterede Arne Kirk Morsø Kommune om områdeplanerne
og slog fast, at Morsø Kommune ejer havnen. M.h.t. til frilægning af dæmningen har
Kystinspektoratet sagt Ok, Naturstyrelsen OK og der resterer nu oprettelse af en lokalplan for
lagunen, således at EJH kan styre benyttelsen af lagunen. Den overskydende jord kan bortkøres
efter en sidste miljøundersøgelse. Af øvrige tiltag blev nævnt en ny marina ved Sundby,
Thissinghuse, der får ny bådebro, Sillerslev Havn vil gerne have udvidet lystbådehavnarealet, så
man kommer ’fri’ af fiskeriet, samt Nykøbing, hvor større arbejder pågår i.f.m. Fjordcentret og
øvrige fritidsaktiviteter samles. Ved EJH området nævntes, at feriehuse kan opføres (lokalplan
2009) på arealerne v. det store røde hus og nordover. Skamol er entreprenør på dette. Asfaltering
af vejen ned til EJH kommer snart – og der må gerne for egen regning udlægges asfalt helt ned til
EJH. Forespørgsel om anløbsmulighed v. Feggesund-kroen blev ikke afvist. Oprydning af
skæmmende betonstykker bør tages med under den øvrige oprydning. Fmd. tilbød herunder at
fjerne disse næste gang, der ryddes op.
Dir. takkede herefter for god ro og orden med applaus til bestyrelsen.
Referent John Schneider

