Havneforeningen
Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn S/I
afholder ordinær generalforsamling.
Under henvisning til §. 11 indkaldes til ordinær generalforsamling
Mandag d. 21. september 2020 kl. 19.00 på Nibe Bryghus – Bryggen 80 C.
BEMÆRK! Grundet Covid 19, afholdes generalforsamlingen 6 md forsinket. Vi er
endvidere underlagt visse restriktioner, hvorfor vi er nødsaget til at bede om tilmelding,
senest torsdag d. 17. september 2020.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning (formand).
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2019 til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget 2020 til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag:
5.1 Indkommet i 2017. 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.
Punktet blev behandlet på generalforsamlingen 2018, hvor det blev anskueliggjort at
etablering af 15 ton kran ikke på daværende tidspunkt blev anset for rentabelt. Imidlertid
blev det vedtaget at indføre en obligatorisk mobile stativløsning for alle på vinterpladsen
og gerne i 2019/2020, såfremt den kunne holdes udgiftsneutral.
Punktet blev endvidere behandlet på generalforsamlingen i 2019, hvor bestyrelsen
fremlagde problemstillinger vedr. investering og momspligtige ydelser.
Bestyrelsen fremlægger status.
6. Valg af formand:
Ruddi Kruse Mortensen (på valg, modtager genvalg)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lars B. Andersen (ikke på valg)
Kim Steen (ikke på valg, fratræder bestyrelsen)
Lars Bakkegaard (på valg, modtager ikke genvalg)
Lennart Olsson (på valg, modtager genvalg)
Kandidat: Per Nissen, Mogens Holm
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Gert Jensen (modtager genvalg)
Mogens Holm (modtager ikke genvalg)
Kandidat: Rasmus Folsø
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9. Valg af 2 revisorer.
Jørn Grønhøj (på valg, modtager ikke genvalg)
Hasse Mortensen (på valg, modtager genvalg)
Kandidat: Lars Bakkegaard
10. Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe Lystbådehavn S/I.
11. Orientering fra og evt. forslag til Nibe Lystbådehavn S/I.
12. Eventuelt.
Havneforeningen vil efter generalforsamlingen være vært ved et let traktement – VEL MØDT!

