Generalforsamling på Ejerslev Havn 26 juni 2020
Generalforsamlingen er blevet udsat fra den 28 marts pga. Corvid 19 så bestyrelsen har kørt
videre uændret.
1.Som dirigent blev Åge Brusgaard foreslået og enstemmigt valgt.
2. Formand Ivar Søndergård fremlagde på bestyrelsens vegne i grove træk aktiviteterne for
2019 samt vore planer på havnen i 2020.
Der var i 2019 små 1000 overnatninger på havnen fordelt på 404 både og 501 autocampere.
Ejerslev Dreaming blev ligeledes afholdt for første gang og var fra de unge menneskers side
der stod for alt det praktiske og vor opfattelse en stor succes som man meget gerne vil gøre
til en tradition.Men blev dog aflyst i år pga. covid 19 .
en del af flydebroen med de store pladser er blevet udskiftet med en betonbro fra Nykøbing
Havn.
Antallet af auto campingpladser er blevet forøget og der er blevet sat strømstandere op. Ved
det store telt er der ligeledes sat en strømstander op da vi ofte havde problemer med
strømmen.
Vi indsamlede ligeledes penge til en hjertestarter fra hjerteforeningen.
Vort Lagune projekt blev godkendt men senere sat i stå af Naturfredningsforeningen da der
blev fundet en Strandtudse ved indgangen til Lagunen.Men kommunen har gjort indsigelse.
da det er en betingelse fra Molerværket at der skulle åbnes op.
Kommunen har også valgt at lave en forhøjelse af Nordmolen som vil blive udført i foråret
2020.
Planen er at få åbnet ind til Lagunen, fliser foran Cafeen, nye Shelters, solceller til varmt
vand, bro over indsejlingen til Lagunen samt et udekøkken.
vi bestiller fibernet til Havnen fra Altibox så der er trådløs forbindelse på havnen i 2020.
Der er blevet indkøbt en større og mere professionel opvaskemaskine til Cafeen
I 2020. Bliver Sydmolen renoveret Morsø Kommune betaler.
Der vil blive foretaget en del maler og rep. arbejde.
Ligeledes håber vi på en endelig godkendelse af Lagune projektet.
3.Gennemgang af regnskabet for 2019 ved vor revisor.Ingen bemærkninger.
4.Ingen indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Jens Kristian Ottesen og Carsten Horsager.
Begge genopstiller og blev valgt.
6. Valg af suppleanter til både Jacob og Per Nielsen
7. Også genvalg til vor revisor.
8. Festudvalget blev også genvalgt og består af Hans, Ole P. Helle Toft, Anne Mette
Rasmussen og Mogens.
9. Gennemgang af hvad der skal ske på havnen i 2020.

10. Under evt. Løst og fast om livet på Havnen.
Formanden takkede for god ro og orden på mødet.

