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Til den Ekstraordinære Generalforsamlingen var der 43 fremmødte + 2 fuldmagter. 
 
1. Velkomst ved Næstformand Martin Andersen. 
2. Som dirigent valgtes Henning Christensen, som kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet. 
3.  Bestyrelsens beretning: Sekretær Henrik Schultz fremlagde bestyrelsens beretning: 
 
Året 2022 startede som vi fortalte på generalforsamlingen d.31-03-2022. 
Øst broen stod for tur, og det startede da også fornuftigt. Vi fik fat i et uddybningsfartøj som skulle forbi 
Amtoft, og de mente de havde tid til uddybning af østsiden af havnen. Hvad der gik galt vides ikke, om det 
var den dårlige vejrudsigt, så de ikke kunne nå til Sjælland til et stort job, elle om de bare ikke kunne lide 
Amtoft vides ikke, men fakta var at de tog 1 læs og så var de væk. Vi havde ikke lavet en kontrakt med 
uddybningsfartøjet, men håbet på at de havde den nødvendige tid. 
Så her startede vores økonomiske udfordringer: 

• Uddybningen blev meget dyrere end vi havde forventet. 

• Træ til brobyggeriet steg fra 130.000 kr. til 260.000 kr. 

• Vores betalingssystem Tally web med alle de nye standere, er også udfordret, da elektronikdelen 

ikke er tilgængelig i øjeblikket, men den forventes til næste sæson. 

Men der er udført mange ting: 

• Saunaen er monteret, og benyttes flittigt. 

• Molelysene er monteret. 

• Der er fabrikeret 10 nye læskærme til broerne, men pga. økonomien mangler at blive galvaniseret. 

• Der er lagt nye el kabler til Øst bro og saunaen. 

• Der er opsat nye vand og el standere på Øst og Syd bro. 

• Øst broen er bygget færdigt. 

• Der er hjemkøbt ca. 50% pæle og tømmer til vestbroen + der mangler el og vand standere. 

• Der er afholdt arbejdsdage og aftener med stor succes.  

Bestyrelsen har fremskaffet en kassekredit på 600.000 kr. så vi kan komme i gang med byggeriet af 
vestbroen, og få rammet fortøjrings pæle på både øst og vestbroen, samt til de sidste vand og el stand ere. 
Men kassekredit skal jo betales tilbage. Så bestyrelsen ønsker en midlertidig forøgelse af de betalinger 
medlemmerne yder til klubben. 
Hvis vi øger betalingen som foreslået, vil vi være i mål med hele havnen om 3 år, og derefter vil vi kunne 
sænke betalingerne igen. 
Conny Pedersen fremlagde status på vores økonomi samt budget for 2023 og 2024: 
 
Regnskabet er vedhæftet. 
 
Debat vedrørende bestyrelsens beretning; 
Strange Skriver: Ønskede en mere effektiv indkaldelse vedrørende indkaldelse af arbejdskraft. 
Bestyrelsen erkender at det ikke har fungeret tilfredsstillende, men forventer at indkaldelse for fremtiden vil 
ske via sociale medier og e-mail. 
Søren Ottesen: Ønskede at pladslejen også skulle indgå til øget indtægt til klubben, og der skulle indføres 
et ”gaste kontingent” 
Egon Pedersen: Ønskede kontingent for båd og et for samlever med stemmeret. 
Per Jensen: Der findes allerede et kontingent for gaster/samlever med stemmeret. 
Flemming Larsen: Ønskede familie medlemskab.  
Bestyrelsen meddeler: I forbindelse med generalforsamlingen 2019 blev der vedtaget et kontingent 
for ”Aktiv uden bådplads” som giver stemmeret til generalforsamlingen. Dette medlemskab kan benyttes af 



gaster, samlever, kajakbrugere, bruger af slæbested eller anden form for søsport som ikke kræver en 
bådplads, så det burde tilfredsstille alles ønsker. 
Ole M Christensen: Hvad er ”niveauet” af hjælp på havnen. 
Dette medførte en dialog som fastslog at al form for hjælp er velset uanset niveau. Det gavner altid 
sammenholdet på havnen. 
Birger Kühn fremsagde at hvis der ikke kom flere penge ind, ville arbejdet med havnen tage mange år. 
Michael Hansen ønskede en garanti for havneplads for fremtiden. 
 
Dirigenten fremlagde følgende punkter til afstemning, og valgte Carsten Winer, Karsten Olesen og Per 
Jensen som stemmetæller: 

• Kontingentforhøjelse fra 1100 kr./år til 2000 kr./år. 

• Der indføres betaling for parkering af bådvogn. 250 kr./år. 

• Beløbet for ”arbejdsfritagelse” hæves fra 500 kr./år til 1000 kr/år. 
 

Afstemningen gav følgende resultat: 1 blank, 6 nej og 31 ja. 
Punkterne blev vedtaget.  
 
Dirigenten fremlagde punktet vedrørende vedtægtsændring omkring formandsvalg: 
 
§ 10 Bestyrelse og valg: 
Gammel tekst: 
Foreningen daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde 
vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af en formand, 
en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem. Medlemmerne bortset fra formanden vælges for 2 
år ad gangen, idet der fratræder 2 medlemmer hvert år. Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. 
Listevalg kan ikke finde sted. Af bestyrelsen skal mindst 3 medlemmer være bådejere. Formanden vælges hvert år ved 
særlig afstemning. Kun stemmeberettigede kan vælges til bestyrelsen. 
Genvalg kan finde sted. 
  
Ny tekst: 
Foreningen daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig 

måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.  
 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for to år, således at der i ulige 

år vælges 3 medlemmer og i lige år to medlemmer. Listevalg kan ikke finde sted. 
 
Af bestyrelsen skal mindst 3 medlemmer være bådejere. På førstkommende bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv. 
Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og mindst et 
medlem. 

 
Afstemning gav følgende resultat: 1 blank og 37 for. 
Vedtægtsændring blev vedtaget. 
Bestyrelsen skal tilrette vores vedtægter, som vil blive rundsendt. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling sluttede. 
 

Bestyrelsen 


