Generalforsamling på Ejerslev Havn 11. juni 2021
1. Formanden Ivar Søndergaard bød velkommen til den udsatte generalforsamling og som
første punkt foreslog han som sædvanlig Åge Brusgaard der blev enstemmigt valgt.
2.Formanden fremlagde på bestyrelsens vegne beretning om det forløbne år på havnen.
Foreningen har i dag 126 medlemmer heraf er 48 passive og 78 aktive. Men vi vil meget
gerne have flere medlemmer der støtter op om havnen, så hvis i kender nogen der er
interesseret så få dem endelig på banen.
I dag har havnen 62 faste bådpladser hvor der er 9 ledige.
Der er også 15 pladser til autocampere, men når det sidste græs er vokset op på den nye
plads vil der være i alt 22 pladser.
Vi har også fået 2 nye shelters, så vi har 3 i alt, hvor de 2 ligger langs stranden og den sidste
ligger på bakketoppen bag fiskerhytterne.
Disse ting bliver flittigt brug af gæsterne på havne til overnatning. Sidste år var der 926
autocampere, 550 både og 150 i shelters.
Også her i 2021 ser det ud til at der kommer mange overnattende gæster, allerede i
slutningen af maj har vi haft over 200 enheder boende. De betaler alle via vor
betalingsautomat som vi købte sidste år.
Sejlerkøkken og sejlerstue er blevet lavet færdig og fungerer rigtig godt.
Nordmolen er blevet forhøjet, ligesom sydmolen er blevet renoveret af Morsø Kommune.
Der er ligeledes lavet trådløs internet på havnen.
I 2021 er der købt en ny/brugt badebro der kommer i vandet til sæsonen.
Ligeledes er der købt et solfangeranlæg til opvarmning af vandet til bruserne og til
gulvvarmen. Dette er monteret.
17. april havde vi indkaldt til arbejdslørdag på havnen, der var heldigvis stor tilslutning til
dette så vi fik lavet en masse såsom oprydning af havneområdet og i lagunen, maling i
bestyrelseslokalet, oprydning i og ved den gamle garage ligesom alle bænke og borde fik en
gang olie.
Vores næste step for havnen i 2021/22 er at der bliver gravet igennem ind til lagunen og der
bliver anlagt en bro over indsejlingen. samt diverse flydebroer i selve lagunen.
Vi har nu langt om længe fået den endelige tilladelse, ligesom økonomien er på plads.Pris
ca.2,2 mil kr.
Der bliver i år en reduceret udgave af Ejerslev Dreaming, ligesom en kulturkaravane
kommer forbi og giver en forestilling.
3. Gennemgang af foreningens regnskab for 2020 blev gennemgået og forklaret af vor
revisor og enstemmigt godkendt.
4.Der var ingen indkomne forslag.

5.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg var. Ivar, Michael og Martin.
Alle genopstillede og blev valgt.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Valgt blev Åge Ravn og Niels Nielsen
7. Vor revisor blev genvalgt.
8. Valg til festudvalget. Alle blev genvalgt, og består af Ole, Hans, Helle, Anne og Mogens..
9.Angående aktiviteter det kommende år nævnte Ivar ny toiletbygning,
udvidelse/afskærmning ved cafeen samt ekstra fliser udvendig ved denne.
10. Løst og fast om livet på havnen. En ny mastekran blev nævnt.

Ivar takkede for god ro og orden på mødet og benyttede også lejligheden til at takke vore
medarbejdere Omar, Jette og Mogens for en god indsats.

