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Referat fra generalforsamling den 29. marts 2016.  
 
 
Formanden bød velkommen til de 40 fremmødte stemmeberettigede medlemmer samt deres 
ledsagere, hvorefter generalforsamlingen overgik til behandling af den udsendte dagsorden.   
  
 

1. Dirigent. 
Carsten Borup blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede, at der var 
indkaldt rettidigt til generalforsamlingen og at denne således var beslutningsdygtig. 

 
2. Beretning. 

Formand Ruddi K. Mortensen (RM) fremlagde bestyrelsens beretning, hvor han bl.a. 
kom ind på hvad der var arbejdet med det forgangne år, samt at Nibe Lystbådehavn 
har haft fremgang i antallet af gæstesejlere de senere år, hvor andre især nordjyske 
havne, har haft stor tilbagegang. Fremgangen kan i 2015 især tilskrives 
frihavnsordningen. Den fulde beretningen er tilgængelig på havnens hjemmeside.   
 
Der blev spurgt til, om der var gjort tanker om at koordinere feks. søsætning med 
Bryggeriet aht. adkomst på pladsen. RM kunne oplyse at det var det ikke, men at Ulrik 
vil tage kontakt for koordinering. 
 
Der blev endvidere spurgt til en evt. udvidelse af Bryggeriet. Det blev oplyst at der er 
tale om at flytte tapperiet ned til bryggeriet. Dette skal der skabes plads til, ved at bygge 
til på sydsiden (flisefelt). Det kræver dog dispensation fra lokalplan. 
 
Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen. 
 

3. Regnskab. 
Lars B. Andersen (LA) aflagde regnskab. 
LA forklarede bl.a. at den høje udgift til renovering af ramslaget, fremkom pga. 
uforudsete mangler og fejl som viste sig da arbejdet var igang. Hele udgiften tages i 
regnskabsåret 2015. 
Diverseposten er for en stor del betaling til S/I for deltagelse i Frihavnsordningen. 
Elposten er lav for 2015, da der også er refusion af gæste-el fra S/I for 2014 medregnet 
her i. 
LA/bestyrelsen er ikke stolt af den forholdsvis store restance på kontigent fra 
medlemmer. Den er nu nedbragt til Kr. 46.700 og der arbejdes på at indrive resten. 
 
Der blev spurgt til om restancer er fra flere år, LA oplyste at der kun er en fra tidligere. 
  
Regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen. 

 
   

4. Budget og fastlæggelse af kontingent.  
LA fremlagde budget for 2016.  
Kontingent fastholdes på kr. 3.700 i 2016. 
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Der blev spurgt til om ikke betaling for frihavnordning til S/I bør sættes ned, grundet den 
store succes. LA oplyste at der er aftalt et fast beløb, som gælder en årrække. 
 
LA konstanterede en fejl på diverseposten, da betaling til S/I for frihavnsorning ikke var 
kommet med.  

 
Budget blev herefter godkendt af forsamlingen, under den forudsætning at det bliver 
rettet til mht. de manglende Kr. 37.000. 
 

5. Behandling af indkomne forslag: 
 
 5.1 Etablering af el på mastekran. Forslagstiller Klaus Søe (KS). 
 Klaus motiverede sit forslag og det blev herefter diskuteret.  
 Der blev stillet forslag om at se på andre havne og hvad de har gjort.  
 Et medlem opfordrede til, at der blev lavet en udførlig instruktion over brug af kranen, 
 af hensyn til sikkerhed mv. 
 Andre mente ikke, at det er et problem at dreje håndtaget 2 gange om året. 
 Der blev spurgt om kranen kunne opgraderes til 600 kg. 
 RM oplyste at kranen tilhører S/I og at bestyrelsen tager det op der.  
 KS erklærede sig tilfreds. 

 
  5.2 Etablering af 15 ton kran ved kaj, så søsætning og optagning kan gøres uden 
  vognmand (lignende Thisted og Nykøbing). Forslagstiller Klaus Søe. 
    Klaus motiverede sit forslag med at vi bruger et stort beløb på vognmænd hvert år og 
   at dette beløb ville kunne forente en kran.   
   Det blev herefter diskuteret og følgende blev bla. nævnt:  
   Der skal også nye vogne eller stativer til.  
   Knud Erik havde talt op at der ialt står ca. 100 både på vinterpladsen, så udgifterne 
   skal fordeles på disse. 
   For at det kan hænge sammen, skal det være obligatorisk at betale til ordningen - kan 
   man tvinge medlemmerne til det ? 
   Nuværende ordning er gratis for havnen. 
   Vedligehold af kran, stativer, vogne og evt. truck skal tages i betragtning - det er dyrt. 
   Bådene kan i så fald sættes op med master. 
 
   RM foreslog sluttelig at bestyrelsen ser på mulighederne og undersøger økonomien 
   bl.a. ved at spørge i andre havne. 
   KS erklærede sig enig i dette. 

 
6. Valg af formand. 
 Ruddi K. Mortensen blev genvalgt med applaus. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 Lars Bakkegaard blev valgt med applaus. 
 Tom Nielsen blev genvalgt med applaus. 
 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
 Kim Steen blev valgt med applaus. 
 Frank Hamborg blev valgt med applaus. 
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 9.  Valg af 2 revisorer. 
 Erik Sørensen og Jørn Grønhøj blev genvalgt med applaus. 
 
10. Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe Lystbådehavn S/I. 
 Ingen.  
 
11. Orientering fra og evt. forslag til Nibe Lystbådehavn S/I. 
 LA forklarede kort om S/I´s opbygning og hvad hhv. HF og S/I har ansvaret for, 
 det er bl.a. S/I der ansætter havnefoged. 
 Der har bla. været arbejdet med /udført/besluttet følgende i 2015:  
 Buske klippet ned. 
 Skraldespande fjernet. 
 Dieselpriser - struktur fastlagt. Medlemmer betaler indkøbspris + 1 kr.  
 Toilettømmestation for både samt campere er et vigtigt punkt i 2016. 
 Varmepumpeanlæg installeres nu i servicebygning. 
 Badepolletter skal koste kr. 20 under festivalen. 
 
 Der blev spurgt til om skraldespande ville blive sat op under festivalen. Det 
 diskuteres i S/I. 
 Ligeledes blev der spurgt til evt. redskabshuse langs åen. Det blev oplyst at disse 
 er skrinlagt. 
  
 LA gennemgik kort regnskabet for S/I, hvor man bl.a. kunne se at der er hensat 
 kr. 450.000,- til vedligehold af havnen. Dette kunne være oprensning, sten på 
 moler mv. 
 
12. Eventuelt. 
 RM gennemgik problematikken vedr. ålegræs i havnen som vi har været meget 
 plaget af de sidste år. RM viste løsningsmuligheder mv. på storskærm. Hele 
 dokumentet er tilgængelig på havnens hjemmeside.   

 Erik Møller nævnte at problemet var endnu større for 20 år siden og at der var 
 udført vellykkede forsøg dengang, som vi kan lære af.  
 Bestyrelsen arbejder sammen med S/I med at få en løsning på plads. 
 
 Der var forslag om at have en medlemsliste hængende frit tilgængelig, så at man 
 kunne kontakte et medlem hvis der var problemer med vedkommendes båd. 
 Dette blev afvist aht. lovgivning. Flere erklærede ligeledes at de ikke ville på 
 sådan en liste. 
 
 
 
      Formanden takkede sluttelig dirigenten, samt for god ro og orden.  
 
 
 
 
 

Referent 
Finn N. Jensen 


