
Referat fra

ORDINÆR GENERALFRSAMLING

Den generalforsamling som vi skulle have haft i november 2020

 Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde

torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.30 – 22.00

Referent: Anne Birthe Kajhøj og Peter Storm

På grund af Corona situationen skal du i år tilmelde dig generalforsamlingen. Kontakt  
John Gyldenløve herom på tlf./ SMS 20 26 49 98 eller mail: gylden-loeve@mail.tele.dk, 
senest den 22. maj.

Hvis generalforsamlingen, pga. Corona situationen, bliver udsat igen, vil det blive meddelt 
på hjemmesiden.

Formanden bød velkommen til de 50 medlemmer som var fremmødt.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent. 
MØDE: Per Højgaard Jensen blev valgt uden mod kandidat. Per bekendtgjorde at 
generalforsamlingen er indkaldt retmæssigt, og derfor lovlig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
MØDE: Godkendt (Beretningen er vedhæftet som bilag).
Der var flere kommentarer/forslag fra medlemmer til beretningen, således:
Mads Holmen foreslog at der indkaldes til en, eller flere, fælles møder omkring 
havnens udvikling, herunder hvordan vi på bedste vis kan udnytte de pladsforhold vi
har til rådighed. Bl.a. drøfte et nyt mastehus, materiegård, parkeringsforholdene, 
slæbesteder, og planerne omkring renovering af broer samt uddybning m.v.
Bestyrelsen vil tage initiativ til et sådant møde primo september.

Søren Dyrskjøt foreslog at vi skal søge om at få etableret en svingbane ved 
indkørslen. Det er tidligere forsøgt.

Egon Sørensen gjorde opmærksom på at der er tilskudsmuligheder til etablering af 
energibesparende anlæg, f.eks. solceller.

Henning Wittrup foreslog at vejbanerne i indkørslen markeres med en hvis stribe, 
og at beplantningen ud til Molsvejen beskæres af hensyn til oversigtsforholdene.

Karsten Kristiansen spurgte om vi ved hvordan havnens el-forbrug er fordelt.
Havnen er opdelt i flere sektioner som hver får målt elforbruget hver måned. Det 
sørger havnens miljøansvarlige, Henning Madsen, for. Og vi skal have øget fokus 
på vores el-forbrug.
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Jørgen Damggard, formand for kajakafdelingen, vil gerne være med til at udforme 
”fremtidens Nappedam”, hvilket vi vil tage hul på ved mødet i september.

Camilla Storm kunne tilslutte sig den drøftelse, og mener at der fortsat skal være 
grønne arealer til telte, bålplads og shelters på plænen mod øst, og ikke P-pladser i 
det hele.

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
MØDE: Godkendt. Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet, som kun 
udløste et par enkelte kommentarer. Karsten Kristiansen spurgte lidt ind til de 
nævnte hensættelser, som reelt dækker over havnens overskud. 
(Regnskabet er vedhæftet som bilag).

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
MØDE: Jytte fremlagde budgettet – godkendt uden kommentarer.

5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.
MØDE: Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer - godkendt

6. Valg til bestyrelsen.

Valg af kasserer:
På valg er: Jytte Gyldenløve.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Bjarne Knudsen
Henning Buddig
Peter Pedersen
MØDE: alle genvalgt 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg er:
Marianne Brenholdt.
Eva Bath
Suppleant: Birger Holmgaard (Ønsker ikke genvalg)
MØDE: Genvalg til Marianne og Eva – ny suppleant Lars Foersom, D 47

8. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være 
bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. Rettidigt indleverede forslag opslås i klubhuset inden 
generalforsamlingen. 

Note: De forslag som blev sendt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen sidste 
år, vil også være med denne gang. Nye forslag er også velkomne.



FORSLAG 1: (Kan ses på hjemmesiden og i Klubhuset) Karsten Kristiansen 
gennemgik forslaget. Flemming Jørgensen, bemærkede til at mange p-pladser vil 
stå ledige.  Bent Lykke, mener det bliver svært at styre. Ann Mette Jørgensen – tag 
det med under den samlede drøftelse af fremtidens havn. Mads Holmen – sympati 
for forslaget. Bestyrelsen bedes se på etablering af korttids parkering / Af- og 
pålæsning tillades, et par pladser i hver ende af havnen. Peter Storm, lad os tage 
det op på september mødet. Brug udrustningskajen til af og pålæsning.

Møde: Bestyrelsen tager initiativ til afvikling af en ideaften omkring ”Fremtidens 
havn”, hvor også dette aspekt vil indgå. Forslaget blev derefter sat på pause, og 
afventer efterårets ideer.

FORSLAG 2: (Kan ses på hjemmesiden og i Klubhuset) Peter Storm uddybede 
forslaget, og der var derefter en længere debat, med mange gode indlæg og 
forslag.
Bl.a. at vi straks skal anmelde ulovligheder til politiet, og at vi ikke skal finde os i 
provokationer. Et skilt vil næppe løse problemet, hvorfor der var forslag om at sætte
en bom foran slæbestedet. Det vil kræve en nøglebrik for at kunne åbne den, og 
forslag om at kun medlemmer vil kunne bruge slæbestedet, uanset bådtype. 
Derved ved vi hvem der bruger stedet, og kan gribe ind overfor dårlig opførsel 
(spærre nøglebrikken). Det synes forslagsstillerne også vil være en god ide, og vil 
arbejde videre med den tanke frem mod næste generalforsamling. Denne sommer 
kan vi ikke gøre så meget, udover at gribe ind ved dårlig opførsel, for der er 
allerede solgt årskort til slæbestedet til flere.
Forslaget kom alligevel til afstemning.
Møde: 18 stemmer for forslaget, 31 nej. 

9. Eventuelt.
Under dette punkt vil Steen Jensen orientere om bestyrelsens tanker vedrørende 
uddybning, og nye broer m.v.
MØDE: Steen gennemgik tankerne omkring uddybning af havn samt etablering af 
nye broer. Der er lagt op til en åben diskussion hen over sommeren, omkring de 
forskellige ideer, og det vil blive et af hovedemnerne på september mødet. En 
løsning kan være en uddybning og etablering af nye C og D broer, i havnens 
nuværende udformning. En anden mulighed kan være at rydde hele havnen for 
samtlige pæle og broer, og lave en helt ny indretning. Under alle omstændigheder 
skal havnen uddybes, og det vil kræve nogle forundersøgelser. Disse 
undersøgelser vil bestyrelsen igangsætte hen over sommeren. 

Lars Foersom: Spurgte om vinterplacering af bådene måske kunne gøres 
anderledes, så de forskellige interesser der er omkring tidspunktet for optagning og 
isætning, vil kunne tilgodeses lidt bedre. 
Pladsmændene har allerede drøftet en ny måde at placerer bådene på til efteråret, 
så måske nogle af problemerne bliver løst.

Peter Storm afslutter med en tak til dirigenten, og tak til alle fremmødte.

Dirigentens underskrift: __________________________________________


