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Referat 
  
Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn S/I ordinær generalforsamling. 
. 
Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.30 i Nibe Sejlklubs klubhus – Bryggen 70. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
 Bestyrelsen foreslog Carsten Borup som dirigent. Dette bakkede generalforsamlingen op                      
 om. Generalforsamlingen er korrekt varslet. 
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning (formand). 
 Formandens beretning blev godkendt. 
 
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2016 til godkendelse. 
 Kassér Lars Andersen fremlagde regnskab for 2016, dette blev godkendt. 
  
4. Kassereren fremlægger budget 2017 til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. 
 Kassér Lars Andersen fremlagde budget for 2017. Dette blev godkendt. 
 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017, dette blev godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 
 5.1  Fællesskab på Nibe Havn  
  Bestyrelsen ønsker, at alle medlemmer af Havneforeningen bliver obligatorisk 
  medlem af Nibe Sejlklub. Bestyrelsen vil derfor gerne have generalforsamlingens 
  tilkendegivelse af, at bestyrelsen kan arbejde videre med dette emne. Ved en positiv 
  tilkendegivelse er det bestyrelsens hensigt, at fremsætte forslag på næste års 
  generalforsamling om ændringer af vedtægterne, herunder 
  - §2 om obligatorisk medlemskab af Nibe Sejlklub 
  - §8 om fælles kontingentopkrævning. 
  Forslagsstiller: Havneforeningens bestyrelse.  
 Bestyrelsen arbejder videre med muligheden for ændring af vedtægterne. 
 
 5.2  Forslag til ændring af vedtægter §10 ang. afskaffelse af protokol og  
  erstatning med godkendte referater. 
  Forslagsstiller: Havneforeningens bestyrelse. 
 Bestyrelsen arbejder videre med muligheden for ændring af vedtægterne. 
 
 5.3  Etablering af el på mastekran. Forslagsstiller: Klaus Søe.  
  Bestyrelsen fremlægger undersøgelse. 
 Bestyrelsen fik opbakning til, at fortsætte med montering af el på mastekranen. 
 
  
 
 

  5.4  Etablering af 15 ton kran ved kaj så søsætning og optagning kan gøres uden  
        vognmand (lignende Thisted og Nykøbing). Forslagsstiller: Klaus Søe. 
  Bestyrelsen fremlægger undersøgelse. 
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 Bestyrelsen fik mandat til, at arbejde videre med mulighederne for etablering af  
 kran til bådoptagning og opbevaring af både på stativer. Økonomien skal belyses  
 tydeligere, så der foreligger en samlet pris. 
 
6. Valg af formand: 
 Ruddi Kruse Mortensen (ikke på valg)  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  Lars B. Andersen  Genvalgt 
  Kim Steen Valgt 
  Lars Bakkegaard  
  Tom Nielsen 
   
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
  Frank Hamborg Genvalgt 
  Lennart Olsson Valgt 
 
9. Valg af 2 revisorer. 
  Erik Sørensen Genvalgt 

Jørn Grønhøj Genvalgt 
 

10. Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe Lystbådehavn S/I. 
 Regnskab ligger klar til gennemsyn på hjemmeside. 
 
11. Orientering fra og evt. forslag til Nibe Lystbådehavn S/I. 
 Ligger klar til gennemsyn på hjemmeside. 
 
12. Eventuelt. 
 Chresten Graae ønsker “overens mærker” markeret med hvide kanter. 
 “Overens mærker” hører under kystdirektoratet, som forestår vedligehold af disse. 
 
 Lars Poulsen spørger om bestyrelsen er bekendt med status på resstauranten. 
 Restauranten er stadig til salg. 
 
 John Knudsen ønsker opslagstavlen mere struktureret. 
 Eks. 
 “Nyt fra bestyrelsen” 
  “Nyt fra havnefoged” 
 “Til salg” 
  “John Knudsen mener pladsen er for trang på vinterpladsen, og der derved er fare for 
 personskade. 
 John Knudsen ønsker klare retningslinjer for havnefogeds beføjelser vedr. eks. strøm på  
 vinterpladsen. 
 John Knudsen foreslår “found raising” til nyetableringer på havnen. 
 Ruddi Mortensen svarer med: Found raising er ikke muligt til drift. 
 
 Peter Jørgensen spørger om salg af pladser der er inddraget, kan sælges billigere ? 
 Dette laves der en kalkulation på. 
 
 Laury Christoffersen spørger om prisen på pladser er for høj, i forhold til leje af plads. 
 Dette laves der en kalkulation på. 
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 Ruddi Mortensen beretter om kommunen er villige til, at hjælpe med oprensning af 
 havnebassin via pumpe på udsatte steder. 

 
John Knudsen kommer med en idé om, at bruge en “transportør” til, at få det bundlagte  

 græs i container til evt. senere afbrænding / fyrings egnet. 
 
 Chresten Graae spørger om pumpen er udviklet ? 
 Svaret er “ja”. 
  
 
 
 


