
Generalforsamling på Ejerslev Havn 16. Marts 2019 
 

1. Som dirigent blev Åge Brusgaard foreslået og enstemmigt valgt.  
2. Formand Ivar Søndergård fremlagde på bestyrelsen vegne beretningen for for det 

forløbne år samt tanker for kommende års aktiviteter 
 
Der var i 2018 1022 overnatninger på havnen, ligeligt fordelt mellem både og 
autocampere. 
 
Vi fik foræret en betonbro fra Nykøbing Havn mod egenbetaling betaling af fragt 
(dieselolie) 
 
Det resulterede i at vi udskiftede flydebroen ved de store bådpladser og fået nogle 
flere pæle banket ned, og derved fik vi 3 nye bådpladser.  
 
Vi lånte rambukken fra thissinghus 
 
Vi har købt nye el-standere der skal sættes op til autocampere. 
 
Vi har også opsat en tavle ved teltet så der er strøm til klargøring af både. 
 
Fiskehusene er alle blevet malet. 
 
Trappen under bådhusene er fyldt op med beton efter vandet havde fjernet alt 
sandet, dette er gjort for mere støtte. 
 
Der blev ikke foretaget uddybning af havnen sidste år 
 
Vi har planer om at bygge en legeplads for egne midler og fra nordmors fonden 
 
Planer om hjertestarter 
 
Vi har fået forskellige tilsagn om penge fra div. fonde 
 
En fra festivalen vil senere på mødet fortælle om deres planer for afvikling af dagene 
 
Der bliver lavet flere bålpladser nede omkring bålhuset 
 
Der skal lægges fliser foran cafeen 
 
Indsejling til Lagunen, den nye plan er en fast bro. 
 

3. Gennemgang af regnskabet for 2018 ved vor revisor. Enstemmigt vedtaget. 
4. Ingen indkomne forslag 
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg, Ivar, Michael og Martin. Alle  genopstillede 

og blev valgt.  



6. Valg af suppleanter genvalg til både Jakob og Per Nielsen 
7. Revisor blev også genvalgt 
8. Festudvalget blev også genvalgt. Hans, Ole, Helle Toft, Anne Mette Rasmussen og 

Mogens. 
9. Gennemgang af kommende aktiviteter 
10. Under evt. Løst og fast om livet ved havnen. 

 
Ivar takkede for god ro og orden på mødet.  
 


