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Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn S/I  
REFERAT af ordinær generalforsamling. 

Under henvisning til §. 11 blev der afholdt ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 3. april 2018 kl. 19.30 i Nibe Sejlklubs klubhus – Bryggen 70. 
48 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ca. 60 fremmødte ialt. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  Michael Steglich-Petersen valgt.   
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning (formand). 
Bestyrelsens beretning vedlagt i bilag. 
Spørgsmål og forslag som ikke direkte vedkom beretningen besvaret af formanden. 
Bestyrelsens beretning godkendt 

3. Kassereren fremlægger regnskab for 2017 til godkendelse. 
Regnskabet vedlægges referatet som bilag. 
Regnskab 2017 Godkendt 

4. Kassereren fremlægger budget 2018 til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. 
Kommentarer som ikke vedrørte budgettet direkte, afklaret af kasseren og formanden. 
Budget 2018 godkendt 
Kontingent 2018 vedtaget som uændret 3700kr  

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 fik opbakning til forslaget på 
  generalforsamlingen 2017 og fremsætter derfor forslag om ændring af 
  vedtægterne, herunder: 
  - §2 om obligatorisk medlemskab af Nibe Sejlklub 
  - §8 og §16 om fælles kontingentopkrævning 
  Forslagsstiller: Havneforeningens bestyrelse 
  
 Formanden motiverede forslaget uddybende....  
 Der stilledes spørgsmål til hvor stor en procentdel af HF medlemmer som er medlem i NS  
 i forvejen. Svar 2017 var det ca. 1/2 delen. 
 Spørgsmål: kan NS og HF sammenlægges? Svar: det er en mulighed i fremtiden, men det 
 er ikke juridisk simpelt. Det er ikke i de umiddelbare planer hos bestyrelsen. 
  
 Forslaget sendt til skriftlig afstemning.  

 Resultat: Ja : 36 stemmer  Nej:11 stemmer  Ugyldig: 1 
 ialt 48 stemmer, dvs 2/3 = 32 stemmer konklusion: 36 stemmer betyder forslaget  er   
 vedtaget. 
 Forslaget sendes dermed til afstemning på endnu en generalforsamling (evt ekstra   
 ordinær generalforsamling. 
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 5.2  Forslag til ændring af vedtægter §10 ang. afskaffelse af protokol og  
  erstatning med godkendte referater. 
  Forslagsstiller: Havneforeningens bestyrelse. 

  Formanden motiverede forslaget.  
  Forslaget stemt om ved simpel håndsoprækning, og vedtaget med stor majoritet. 
  forslaget genfremsættes derfor ligeledes ved næste generalforsamling (ekstra   
  ordinær generalforsamling) 
   

 5.3  Støtte til nyt NS klubhus/fælles hus på havnen med 187.500 kr i 2019 
  Forslagsstiller: Havneforeningens bestyrelse. 
  formanden motiverede forslaget. 
   
  Forslaget sendt til afstemning ved simpel håndsoprækning. 
  forslaget godkendt med stor majoritet. 

 5.4  Etablering af 15 ton kran ved kaj således at søsætning og optagning kan gøres 
  uden vognmand (lignende Thisted og Nykøbing). Herunder mobile stativer med 
  transportvogn. Forslagsstiller: Klaus Søe. 
  Bestyrelsen fremlægger undersøgelse. 
   
  Lars Bakkegaard fremlagde bestyrelsens arbejde med økonomien i kranprojektet. 
  Lars fremlagde et alternativt forslag kun med vogn og faste stativer. 

  Forslaget med kran sendt til afstemning. 
  Nedstemt ved simpel håndsoprækning. 

  Forslaget med kun vogn og stativer sendt til afstemning. 
  Økonomi skal være uændret som nu for den enkelte, hvis man lejer stativer. 
  tvunget med for alle både som står på vinterpladsen, indføres i sæson 2019/2020. 
  for stemte 24 
  imod stemte 13 
  Forslaget er vedtaget. 
   

6. Valg af formand: 
 Ruddi Kruse Mortensen (på valg, modtager genvalg)  
 Genvalgt 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  Lars B. Andersen (ikke på valg) 
  Kim Steen (ikke på valg) 
  Lars Bakkegaard (på valg, modtager genvalg) Genvalgt 
  Lennart Olsson (på valg, modtager genvalg) Genvalgt 
   
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
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  Frank Hamborg (modtager genvalg) Genvalgt 
  Kandidat: Gert Jensen.  Valgt 

9. Valg af 2 revisorer. 
  Jørn Grønhøj (på valg) Genvalgt 
  Kandidat: Hasse Mortensen valgt. 
  
10. Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe Lystbådehavn S/I. 
Intet modtaget. 

11. Orientering fra og evt. forslag til Nibe Lystbådehavn S/I. 
Hasse orienterer om mindre ændringer i foreningens vedtægter.  
Lars Andersen: SI besluttet at gå fra fuldtids havnefoged, til deltids havnefoged. 
Lennart Olsson er konstitueret havnefoged indtil ny foged er ansat. 
Lennart kan træffes på havnens telefon - Og er ... indtil videre mandag / onsdag - fredag fra 0900 
til 1200 at træffe på kontor eller havn 

Mastekran vil blive opsat i uge 14 -introduktion... mandag aften kl 1830 uge 15 . varighed max 30 
min .... Endelig indkaldelse på mail- 

12. Eventuelt. 
Benny: stativ på nabobåd problematik. Bestyrelsen tager fat i de både som ser forladte ud, og 
deres ejere og stativer. LO tager kontakt med ejeren af båden med det dårlige stativ straks. 
Dieseltank : kan der etableres en tank selv diesel tank. Ja det koster ca 250.000kr 
Havnefogeden kan sælge diesel i fast åbningstid. 
Placering af både blev der udvekslet bemærkninger om. 
LO fremlagde synspunkter om oprydning i masteskuret, og orienterede delvist om nye regelsæt 
som er på vej. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

Havneforeningen var efter generalforsamlingen vært ved et let traktement –  
Referent Kim Steen. 
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