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Referat af ordinær Generalforsamling 

Assens Marina amba 
Søndag den 4. marts 2007 kl.1500 

 

 

R e f e r a t 

 

Bestyrelsen: 

Ole Eichner-Larsen  – formand 

Hans Foged 

Birgitte Ullerup 

Kirsten Steengard 

Hans Erik Brems 

Eigil Jensen - suppleant 

Poul Top Møller– suppleant 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Bestyrelsen indstillede Frantz Dolberg, som blev valgt uden modkandidater.. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt og derfor lovlig.  

 

Følgende stemmetællere blev foreslået og valgt uden modkandidater: Knud Andersen, Hans 

Mørkebjerg og Bjarne Eriksen 

 

Antal stemmeberettigede på generalforsamlingen 59.    

 

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

 

2. Formandens beretning 2006. 

 

2006 blev et år med ændringer i Assens Marina Amba, også udover dem vi havde forventet da vi 

skiltes ved sidste generalforsamling. Der var både positive og mindre positive oplevelser, som på en 

eller anden måde har præget driften at marinaen. 

 

Umiddelbart efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig. Hans Foged blev amba´et 

næstformand, Birgitte Ullerup kasserer, Hans Erik Brems hjemmesideansvarlig og Kirsten 

Steensgaard tog endnu et år som sekretær. Kirsten har med sikker hånd leveret det ene referat efter 

det andet til blandt andet til hjemmesiden. 10 møder og der med 10 referater som bestyrelsen har 

afholdt i det forgang år. 

 

Som tilkendegivet på sidste generalforsamling, vil vi lægge vægt på at skabe bedre vilkår for de 

medarbejdere som er ansat på marinakontoret, for på den må at sikre stabilitet omkring de fysiske 

rammer på marinaen. Vi var på et tidligt tidspunkt klar over, at det ville koste lidt med de 

investeringer som var planlagt for regnskabsåret 2006.  
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Når bestyrelsen valgte en lidt anden prioritering, end den der var fremlagt på generalforsamlingen, 

skyldtes det tilsvarende, at nogle af de omtalte anlægsopgaver ville medføre en yderligere 

belastning af marinapersonalet. 

 

Vi valgte derfor opsætning af fortøjningsklamper på gæstebroen, opsætning af lysstandere på G 

broen, opsætning af betalingsstandere på G broen samt mellem G og F broen. Færdiggørelse af 

malerarbejde på masteskuer og toiletter, renovering af toiletter – ventilation, malerarbejde m.v.  

 

Følgende blev ikke gennemført. Bygningsændring af marinakontoret, flere grillpladser samt 

stenbelægning af arealet ved mastekranen. Emnerne er ikke taget af bordet, men bestyrelsen ønsker 

investeringerne indarbejdet i en plan som rækker lidt længere end bare for et år ad gangen. 

 

Havneregulativet blev i 2006 revideret. Ændringerne blev ret begrænsede, men § 4 som omhandler 

miljøbestemmelser blev trukket lidt kraftigere op, idet Amba´et kun accepterer brug af de til enhver 

tid officielt godkendte bundmalinger til lystfartøjer. 

 

Derudover blev det fremhævet i § 12, at El udtag kun må bruges, når båden benyttes, bortset fra 

strøm til batterier. Såfremt der skulle være et ønske om tilslutning af andre el-artikler, skal dette 

aftales med havnefogeden. El-forbrug afregnes derefter via måler ifm. Vinteropbevaring. 

 

Vejføringen på Næs var også et emne som bestyrelsen brugte en del tid på.  Som bekendt, blev 

forslaget om ændring af vejføringen "skudt til hjørne" af kommunalbestyrelsen. Vi fik aldrig en 

officiel orientering om baggrunden for skrinlægningen, så derfor tog vi i forsommeren kontakt til 

borgmesteren Truels Schultz, med henblik på at give en orientering omkring vore visioner om 

vejføring og mageskifte – ifm. Vinteropbevaring på campingpladsen. Mødet resulterede i, at vi 

kontaktede relevante samarbejdspartnere omkring udarbejdelse af et fælles oplæg til 

kommunalbestyrelsen omkring vejføring og for amba´ets vedkommende forslag til mageskifte. 

 

Forslaget blev i sensommeren afleveret til borgmesteren, som sikrede os, at de blev forelagt det 

daværende sammenlægningsudvalg. Hvornår og under hvilke omstændighed det blev genoptaget i 

den nye kommunalbestyrelse er usikkert, men et er givet, viljen fra samarbejdsparterne på Næs er til 

stede, for at finde en løsning som vil skabe bedre vilkår for alle parter. 

 

Som antydet på sidste generalforsamling, lå det os meget på sinde at skabe arbejdsro for 

medarbejderne på marinakontoret, og sikre vilkår som skaber arbejdsglæde. Bestyrelsen tog emnet 

op i samarbejde med den daværende havnefoged, Henning. Vi fik afstukket nogle rammer for 

tilrettelæggelse af arbejdet på marinakontoret. Men vor indsats fra bestyrelsen side rakte ikke til at 

undgå en gentagelse af situationen fra året før. Bestyrelsen måtte i en periode overtage den daglige 

drift af marinaen sammen med Lene og Alex. Arbejdspresset blev for stort for Henning, som måtte 

sygemelde sig og efterfølgende tog konsekvensen og sagde sin stilling op. Henning var dog ret 

hurtig tilbage og overtog ledelsen af marinaen, men beslutningen om at stoppe var definitivt taget. 

Selvom Henning ikke er tilstede i dag, vil bestyrelsen gerne  her officielt takke Henning for hans 

indsats og den pligtopfyldende måde han overdrog jobbet til Jens Otto Nielsen. Jens Otto, vor nye 

velfungerende havnefoged var én blandt 24 ansøgere, som havde mod på at blive vor nye første 

mand. Valget for ansættelsesudvalget var ikke svært, og det har også vist sig at Jens Otto hurtigt er 

faldet til blandt sejlerfolket. Velkommen til dig Jens Otto – vi glæder os fortsat til et godt 

samarbejde de næste mange år. Jeg ved, du går men en drøm om at blive havnefoged i Dubai, men 

tag nu en god lang læretid her i Assens – det vil vi sætte pris på. 
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Som tidligere nævnt, lå det bestyrelsen meget på sinde at skabe bedre vilkår for medarbejderne, 

specielt i sæsonen hvor vi alle trækker på havnefogeden. Samtidig lå det os også på sinde at sikre en 

renere og mere attraktiv marina. Derfor besluttede vi allerede på et meget tidligt tidspunkt, at der 

skulle ansættes en havnefogedassistent. Jan Sørensen var én af dem som havde udvist interesse for 

jobbet og da Jens Otto, tilkendegav, at de to ville kunne danne makkerpar både på det 

håndværksmæssige som det administrative side, var det indlysende at ansætte Jan. Også 

velkommen til dig Jan. Jan tiltrådte 1. februar i år. Alex, som via kommunen, har fuldt os i knap 3 

år, blev tilbudt fast job og kunne derfor ikke fortsætte hos os. Alex er her heller ikke i dag, men 

bestyrelsen vil også her på generalforsamlingen sige ham tak for hans indsats og tålmodighed med 

skiftende chefer. Men bag de skiftende havnefogeder har der altid stået en kvinde. Lene har endnu 

engang vist sin tålmodighed og evne til at løfte opgaven når det så allermest sort ud. Tak Lene, fordi 

du var med til at sikre stabilitet omkring marinakontoret, når vi fra bestyrelsen måtte agere 

havnefogeder, pengeopkræver, teknikere på cashloaden, yde liftassistance, sælge pladser og lægge 

øre til de beklagelser som der tilsyneladende har været nogle af sidste år. Tak Lene – den stabilitet 

og kontinuitet vi arbejder for at få på marinakontoret skal også komme dig til gode. 

 

Tilpasning af driften og driftsomkostningerne har tilsvarende været et tema som bestyrelsen og den 

ny havnefoged har arbejdet med. Prisen på energi i form af el samt vand og afledningsafgifter er 

stærk stigende, og samtidig må vi også konstatere, at forbruget følger med. Det er klart, at med et 

rekord antal gæstesejler i amba´et tid på 7000 gæstebåde og et salg af ny pladser på ca. 590.000 kr. 

ja så vil forbruget også stige, men det bemærkelsesværdige er, at elforbruget er uforholdsmæssigt 

højt i de måneder, hvor marinaen bruges mindst.  

 

For at spare besluttede bestyrelsen derfor at foretage vandbesparelser på toiletterne samt opstille 

betalingsstandere for el ifm. Vinteropbevaring. Disse tiltag har betydet, at vi nåede at holde 

omkostningerne på samme niveau som i 2005.  

 

Der har løbende være kritik af toiletforholdene på marinaen, en problemstilling som  fik os at kikke 

lidt nøjere på, om tiden var til en ud- og ombygning af de eksisterende forhold med blandt andet 

familiebade rum samt et  kommunal toilet til erstatning for det ved sejlklubben o.s.v. Vi fik slået 

nogle steger af en professionel arkitekt hvilket så lovende ud, men vi blev også enige om, at en 

eventuel udbygning skulle indeholde faciliteter til et nyt havnekontor. Planerne blev skrinlagt, og 

beslutning omkring en gennemgribende renovering af de eksisterende toiletter blev taget. Det 

betyder at vi nu udskifter alt sanitet på såvel herre- som dametoiletterne, alle skillerum gåes efter og 

udskiftes hvor der er behov for det, se males i lysere farver, der opsættes ny belysning, knager og  

spejle, alt sammen i de eksisterende rammer. Vi håber, det vil gøre at brugerne vil opleve rammerne 

mere tidssvarende og at de vil værne om de værdi vi stiller til rådighed. 

 

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne tilkendegive, at vi har været tilfredse med udviklingen ambaet 

siden sidste generalforsamling. Vort mål om at skabe stabilitet i medarbejder staben, hvilket vi har 

de største forventninger til, vil lykkedes. Dialogen med brugerne ser tilsvarende ud til fortsat at 

forbedres og alt dette er en forudsætning for at bestyrelsen fremover kan arbejde lidt mere visionært 

og knap så driftsorienteret.  

 

Bestyrelsen takker for den tillid, der har været vist os i det forgangne år, og håber på, at vi med den 

nuværende bestyrelsessammensætning kan få mulighed for at fortsætte vort arbejde til gavn for alle 

brugerne af Assens Marina. Der er én som har valgt at træde ud af bestyrelsen, det er Kirsten 
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Steensgaard. tak Kirsten for din indsats i de to år du har været med. Du har gjort en positiv forskel i 

udviklingen i bestyrelsesarbejdet. 

 

Også en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for indsatsen, specielt i sommer da vi alle på hver 

vores måde måtte træde til.  

 

Dirigenten spurgte herefter til kommentarer til beretningen: 

 

Djan Mørk: Fandt at der igennem et par måneder i sommeren 2006 var et kaos på havnen med 

manglende oprydning og generel orden bl.a. både som lagde til ved kajen ved benzinstander og ved 

kajen ved mastekranen og optagerhullet. Fandt det meget vanskeligt at få fat i personale samt 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Formanden: Vor daværende havnefoged blev syg og var sygemeldt i en kortere periode, vi fandt da 

ud af hvor sårbare vi er hvis der er sygdom og bestyrelsen skal hjælpe til med et arbejde som vi ikke 

er fortrolige med som det faste personale. 

Jeg oplevede en stor opbakning fra marinaens brugere i denne periode, men det var da mærkbart og 

derfor er der også ansat en havneassistent for at imødestå en lignende situation. 

 

 

Lotte Westergaard: 

Hvor stor en % del af er nu solgte pladser.      

 

Formanden: 71 % af pladserne er med andelsbeviser. 

 

Bernt Meissner: anmodede om at der blev sat flere el-standere op på broerne idet der ofte på bro E 

var 5 både på et udtag. 

Han henviste til at tilsikre at der blev foretaget den nødvendige inspektion på legepladsen, i mente 

at et barn kom til skade hvor det kunne havde gået grueligt galt.   

I forhold til den gamle mastekran udtrykte Bernt stor forundring over at kæden/lås til den var fjernet 

i sommers, taget i betragtning, at kranen ikke er godkendt.  Forespurgte havnepersonalet og fik den 

besked at havnepersonalet ikke måtte bruge den, men det var ok med havnens brugere. Hvorfor!  

Efterlyste også en manuel betjenings mulighed for den nye mastekran. 

 

Formanden: El standerne er under udskiftning på broerne i henhold til tidligere vedtaget plan, dog 

fraviges denne plan ved nedbrud. 

Der er etableret legepladskontrol med ugentlige dokumenterede kontroller i henhold til regler 

herfor. Der er foretaget en opstramning på området grundet to kedelige episoder på legepladsen i 

sommer, det ene med politianmeldelse. Vi afspærrede legepladsen til den var istandsat og 

kontrolleret. 

Den nye mastekran er el betjent og er ikke godkendt til personhejs, kun master må hejses i den. 

Den gamle mast er ikke lovliggjort endnu og må som følge heraf ikke anvendes. 

 

Visti Rasmussen: Stillede et spørgsmål til salen om at bruge flere penge på den gamle kran som ikke 

er godkendt. 

 

Formanden: Det vurderes at der er brug for begge masterne, derfor arbejdes der på at få begge 

master gjort lovlige gennem årlige kontroller. 
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Arne Pedersen: foreslog at der blev taget fat på problematikken herunder sikkerheden ved at 

cyklerne/månebiler fra campingpladsen som kører rundt på vej, broer og stier til stor gene. Foreslog 

at der blev sat skilte op der forbød brugen af cyklerne/månebilerne på ovennævnte områder. 

Anbefalede desuden at der blev lukket af fra campingpladsen ved liftvejen. 

 

Formanden: Det er påtalt mange gange ved møder med Campingpladsen fra marinaens side. 

Ændring af vejføringen, som vi har givet vor kommentar til, kan hjælpe på problemet. 

 

Bernt Meissner: Spurgte til arbejdet med fartdæmpning på travers/liftvejen. 

 

Formanden: Det er offentlig vej og dermed et kommunalt anliggende. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab samt fremlæggelse og godkendelse 

af drifts- og kapitalbudget for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år. 

 

Årsrapport indeholdende årsregnskabet for 2006 låg til udlevering til generalforsamlingens 

deltagere. Ole Eichner-Larsen gennemgik regnskabets hovedtal. 

 

Resultatopgørelse 1. Jan – 31. Dec. 

2005 
  I tusind kr. 

Lejeindtægt                       2.183 kr. 
Andre eksterne omk.        1.096 kr. 
Bruttofortjeneste  1.087 kr. 
Personaleomk.     655 kr. 
Af- og nedskrivninger          291 kr. 
Resultat for finan. Post        141 kr. 
Renteindt.                                  5 kr. 
Renteudg.        139 kr. 
 

 

Årets resultat                   7  kr. 

 

 

 

Balance pr. 31. December 2006 
Passiver 
Egenkapital 
Andelskapital     9.352.969 kr. 
Overført resultat                      200.221 kr. 
Egenkapital i alt                   9.553.190 kr. 
Gæld Euro – lån     2.587.954 kr. 
Kortfristet (Afdrag 07)            350.000 kr. 
Anden gæld        231,679 kr. 
Gældsforpligt. i alt                3.169.633 kr. 
Passiver i alt                        12.722.8263 kr. 
 

 

Balance pr 31. December 2006 
Aktiver 
Brugsrettigheder         11.353.848 kr. 
Forbedr. Bro + byg          814.625 kr. 
Inventar – driftsmat.        322.891 kr. 
Anlægsaktiver ialt    12.491.364 kr. 
Tilgodehavender            51.512 kr. 
Periodeafgræns. Post.        48.825 kr. 
Tilgodehavender          100.337 kr. 
Likvide beholdninger    131.122 kr. 
Aktiver i alt     12.722.823 kr. 

 

Resultatopgørelse 1. Jan – 31. Dec. 
2006 

Lejeindtægt                  2.294.861 kr. 

Andre eksterne omk. 1.090.825 kr. 

Bruttofortjeneste        1.204.036 kr. 

Personaleomk. 708.691 kr. 
Af- og nedskrivninger  315.777 kr. 
Resultat for finan. Post     179.568 kr. 

Renteindt. 12.031 kr. 
Renteudg. 132.614 kr. 
 
 

Årets resultat  58.985 kr. 
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Resultatbudget 2007 
 
Lejeindtægt          2.375.695 kr. 
Andre eksterne omk.                1.000.500 kr. 
Bruttofortjeneste          1.375.195 kr. 
Personaleomk.             879.000 kr. 
Af- og nedskrivninger                  350.000 kr. 
Resultat for finan. Post                146.195 kr. 
Renteindt.                           kr. 
Renteudg.              139.460 kr. 
 
Årets resultat                   6.735   
 

 

Statusbudget 2007 
Passiver 
Egenkapital 
Andelskapital 1/1 
Kapital 1/1                             9.553.190 kr. 
Indskud medlemmer               250.000 kr. 
Årets resultat                               6.735 kr. 
 
Foreningskapital 31/12           9.809.925 kr. 
 
Anlægslån        2.587.954 kr. 
 
Passiver i alt                          12.397.879 kr 
 

 

Dirigenten oplyste at regnskabet var revisorpåtegnet uden anmærkninger spurgte herefter om 

kommentarer til årsregnskabet. 

 

Helge Jacobsen: Indgår kassekreditten i regnskabet?  

 

Formanden:  Kassekreditten fremgår af balancen under likvide midler 

 

Ole Nielsen: Efterlyste en klarere udmelding vedr. olie forbrug og aftalen med Assens Sejlklub, 

bl.a. at det ikke er sejlklubben der skylder men Assens Kommune der i den sidste ende skal 

refundere denne omkostning. 

 

Formanden: Vi leverer en ydelse til sejlklubben som de får refunderet af kommunen. 

Problemstillingen løses måske ved overgang til fjernvarme og dermed direkte betaling.  

 

Hans Mørkebjerg. Ambaets forpligtigelser til at købe pladser tilbage – Hvor ofte er det sket? 

 

Formanden: 3 gange i 2005 og to gange i 2006 

 

Alfred Smidt: 

Hvornår er Ambaet stiftet, År og måned?  

 

Formanden: henviste til stiftelsesdokumenterne, havde ikke svaret lige her og nu, men det kan 

findes fra referatet. 

Statusbudget 2007 
Aktiver saldo 1/1            13.418.732  kr. 
Brugsrettigheder                  
Forbedr. Bro + byg               350.000  kr. 
Inventar – driftsmat.                     
Saldo 31/12 13.768.723  kr. 
Akk. Afskrivninger                927.359 kr. 
Afskrivninger brugsret, 
Broer, driftsmidler                350.000 kr. 
Akk. Afskriv. 31/12             1.277.359 kr. 
Kassekredit                            -93.485 kr. 
 
Aktiver i alt   12.397.879  
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Gert Løvgren: Roste bestyrelsen for det gode arbejde i 2006.  

Stillede spørgsmålet, hvilken karakter giver bestyrelsen regnskabet? 

Et regnskab er lavet for at bedømme resultater. Gert Løvgren har udarbejdet en analyse af 

regnskabet, der viser at det ikke går så godt ”lige til dagen og vejen”. Han påpegede at nu og de 

næste mange år frem ser resultaterne ud til at være meget ringe. Som andelshaver virker 

investeringen for risikovillig. Anbefalede at der blev set på økonomi som i en hver anden 

virksomhed, at bestyrelsen snarest muligt formuler en vision, mission, strategi og forretningsplan 

for Assens Marina Amba. Under mottoet Danmarks bedste havn. Tænk som en virksomhed. 

 

Formanden: Vi vil ikke vurdere os selv med karaktergivning, men vi er ret konservative på 

økonomiområdet og fokuserer meget på omkostningssiden 

 

Esben: Fandt det ok med regnskabet og balancen for 2006. Prioriterede frem for et stort overskud 

en god havn der fungerer. 

 

Helge Jacobsen. Fandt 0 balancen/princippet på regnskabet ok. Helge fulgte op på anbefalingen om 

at bestyrelsen snarest formulerer en strategi der skal tilsikre at andelshavernes investeringer ikke går 

tabt. Påpegede desuden at hvis vi fik for store overskud, hvad så med skat? 

 

Lotte Westergaard: opfordrede til at fortsætte det arbejde og gjorde forsamlingen opmærksom på at 

bestyrelsen godt kunne få vanskelige kår i samarbejde med Assens Kommune.  

 

Bernt Meissner.  Bakkede op om forslaget til en strategi for AMBAET/havnen.  

Bernt foreslog at gæstesejlere blev opkrævet efter antal personer i båden, det er ofte set at der 

kommer både ind med 8-10 personer. Som i dag betaler samme pris som båden med 2 personer. 

Finder det ønskværdigt at der blev set på nye modeller for opkrævning for gæstesejlere. 

 

I fællesskab med flere i forsamlingen blev det nævnt at der ofte var store både som nøjes med at 

købe mærker til små både. Forsamlingen henstillede til personalet på havnen at sikre bedre kontrol i 

den kommende sæson. 

 

Formanden: Oplyste i henhold til vedtægterne er der regler for regulering af det indskudte beløb, 

det er et punkt på dagsordenen ved hver generalforsamling. Kommunen er lidt vanskelig at arbejde 

med for nuværende grundet kommunesammenlægningen og det føles som om den er 

handlingslammet for nuværende. Bestyrelsen følger nøje udviklingen for betalinger ved anløb af 

havn og med professionelle opkrævere i sommerhalvåret løses nok mange problemer på stedet. 

De øvrige bemærkninger vil bestyrelsen tage med ind i det daglige bestyrelsesarbejde, den daglige 

bemanding skal gøre at bestyrelsesarbejdet bliver mere fremadrettet. 

 

Dirigenten konstaterede at regnskabet og budgettet hermed var godkendt. 

 

 4.   Behandling af indkomne forslag.   

       Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

A. På valg: Birgitte Ullerup (genopstiller) Kirsten Steengaard (ønskede ikke genvalg) 
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Suppleanter på valg:  

Poul Møller og Egil Jensen 

 

Følgende opstillede til valg: 

Poul Møller, Eigil Jensen, Birgitte Ullerup samt Claus Nikolaisen  

 

Birgitte Ullerup, Eigil Jensen blev valgt til bestyrelsen 

 

Poul Møller og Claus Nikolaisen blev valgt til suppleanter til bestyrelsen. 

 

B. Valg af formand 

 Ole Eichner-Larsen (genvalgt) ingen andre kandidater opstillede til formandsposten. 

 

 

6.   Valg af statsautoriseret revisor 

Torben Hviid fra Ernst & Young var foreslået af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater. 

 

7. Værdiansættelse af andelene / andelsbeviserne for 2006 

 

Udvikling i nettoprisindekset: 

 

oktober 2005 – oktober 2006  

111,8                  113,6 

 

113,6 – 111,8  x 100  =  1,61 % 

      118,6 

 

 

8.   Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til bådansvarsforsikringer. 

Helge Jacobsen: Forespurgte om minimumskrav til en ansvarsforsikring. 

 

Dirigenten foreslog at der arbejdes med punktet ud fra den betragtning at der igennem de sidste 

generalforsamlinger ikke har været nyt at sige om punktet. Et punkt skal kun være på en dagsorden 

hvis det har mening ellers anbefales det at vedtægterne laves om.   

 

Bernt Meissner påpegede at i sin tid som bestyrelsesmedlem fandt bestyrelsen det relevant og 

nødvendigt idet der på det tidspunkt ikke var styr på hvem der havde ansvarsforsikring. At det er af 

stor betydning at føle sig sikker på at ens skib ligger i ”sikker havn”. Det er dog hans opfattelse at 

det i dag er meget bedre med overblikket og det bliver kontrolleret om der er ansvarsforsikring på 

bådene.  

Bernt stillede det forslag at punktet tages af dagsorden til generalforsamlingen. 

 

 

9. Eventuelt:  

Arne Pedersen: Navneskilte/mastemærker – de både der ikke har, hvad med dem? 

Kunne man ikke udlevere 2 mærker, et til mast, et til stativ?. 
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Henry Manniche Nielsen: Fandt vore informationsskilte ikke var ret imødekommende og at gæster 

nok ikke følte sig særlige velkomne. Henstillede til at skiltene blev udskiftet. 

 

Formanden: Gode ideer om mærkninger modtages gerne, der er ryddet op med gamle stativer og 

mange stativer er heldigvis godt mærket. Informationsskilte er rettet, men der er skiltning vi gerne 

vil have forbedret og det arbejdes der også med. 

 

Niels Juelsrud: Spurgte ind til benzinstander på broen og om der var noget nyt at fortælle. 

 

Lotte Westergård: Undrer sig over hvorfor der ikke sker noget for de som ikke overholder 

vedtægter, bl.a. afhentning af årsmærker. Ved at ramme på pengepungen sker der oftere reaktioner. 

 

Djan  Mørk:  Der ligger både som ikke er rørt i mange år, hvad gør I ved dem? 

 

Formanden:  Der er ikke nyt om benzinstanderen, AMBA´et har samme indstilling er der oplyst til 

den nuværende ejer. Afhentning af årsmærker har medført mange forskellige tiltag fra Lenes side 

og ikke alle med godt resultat. Når der betales for pladsen kan der ikke gøres noget med hensyn til 

bådens vedligeholdelse og udseende. 

 

Bernt Meissner. Forslag: opsætte informationsstandere ved hver bro evt. med låge på. Opslag om 

grisefest der hæftes på broerne med stor stifte er til stor gene, idet de ikke bliver fjernet. 

 

Niels Juelsrud: Sikkerhed på broerne og hvis man falder i vandet, har bestyrelsen nogle overvejelser 

på dette område. Tovværk, stige fra broen m.m. Niels har flere ideer om hvordan havnen kan sikres 

også på dette felt. 

 

Formanden:  Det har været drøftet og vi sikrer at overholder gældende lovgivning på dette område. 

 

Poul Møller: anbefalede at vi hjælper hinanden ved at snakke med nabo bådene om årsmærker og 

henstille til at der de har ansvarsforsikring. 

 

Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen formelt og gav ordet til formanden. 

 

Den genvalgte formand takkede Frantz Dolberg for at have gennemført generalforsamlingen 

professionelt og i god ro og orden.  

 

 

Referanter.  

 

Birgitte Ullerup / Hans Foged. 

 

 

 

 

 


