
Generalforsamling på Ejerslev Havn den 26. Marts. 2022

1.Formanden Ivar Søndergaard bød velkommen til de fremmødte medlemmer.
Som første punkt foreslog han som sædvanlig Åge Brusgaard som ordstyrer.

2. Formanden fremlagde på bestyrelsens vegne beretning om det forløbne års aktiviteter på
havnen.
Foreningen har i dag 126 medlemmer heraf 48 passive og 78 aktive hvilket er præcis det
samme som sidste År, men vi ser da gerne at der er flere der støtter op om havnen.

I dag har havnen 62 faste bådpladser hvoraf de 3 er ledige

Der er plads til 22 autocampere på havnen alle med mulighed for at få strøm.

Der er 3 shelters hvor de to ligger langs med stranden og den sidste på toppen bag
fiskerhusene med flot udsigt.

Havnen blev i 2021 besøgt af 1903 enheder (overnatninger)

1247 autocampere

565 både

91 gæster i vore sheltersdmors Revision

Der var ikke den store aktivitet hvad ang. fester på havnen i 2021 hvilket skyldtes covid-19.

Der blev holdt havnefest og vi havde besøg af ”vision fra Vandkanten” en dansetrup der
tilbagelagde 750 km i hestevogn rundt i Danmark.

Ejerslev Dreaming holdt også en reduceret udgave af sidste år.

Nye tiltag på Havnen.

Der er købt en badebro til stor glæde for børnene.

Ligeledes to nye shelters.

Der er også købt et solvarmeanlæg der opvarmer det varme vand og trækker gulvvarmen .

Der blev holdt en arbejdsweekend hvor der var stor tilslutning til arbejdet. Vi fik ryddet op
rundt omkring på havnen, ligeledes rundt om lagunen og den gamle garage. Samt fik malet i
bestyrelseslokalet.

Ligeledes fik alle borde og bænke en gang maling.

Næste store projekt for havnen i 2022/23 er at få gravet en sejlrende ind til lagunen.Der
kommer en træbro over indsejlingen, samt div. flydebroer i selve lagunen. Ligeledes
anskaffes to flydende shelters.



Alt i alt et projekt til ca. 2,2 mill. Hvor vi har økonomien på plads.

Nye projekter vi arbejder med kan nævnes. Ny toiletbygning ved siden af bålhytten.

Ny tilbygning til Havne kiosken så den overdækkede terrasse bliver lukket.

Der vil blive optaget en video hvor Henning E. Pedersen vil fortælle om Havnen.

3. Kort gennemgang af regnskabet for 2021 udarbejdet af Nordmors Revision. Ingen
kommentarer regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag. Ingen.

5. Valg af 2. bestyrelses medlemmer. På valg Jens Kr. Ottesen og Carsten Horsager. Begge
genvalgt uden modkandidater.

6. 2 bestyrelsessuppleanter også genvalgt. Det er Åge Ravn og Erik Nielsen.

7. Peter Djernes genvalgt som revisor.

8. Til festudvalget var der også genvalg. Det består af Hans, Ole, Helle, Mogens og Anne
Mette

9. Aktivitetsplan for 2022 er nævnt under formandens beretning.

10. Ingen punkter under eventuelt.

Formanden takkede Åge Brusgaard for jobbet som ordstyrer og os andre for god ro og
orden.


