
Generalforsamling 
Husejerforeningen Nibe Lystbådehavn

12. februar 2023



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Husejerforeningen Nibe Lystbådehavn.

Søndag den 12. februar 2023 kl. 11.00
Sted: Det Røde klubhus ved Nibe Bådelaug på Søndre Havnevej. 

0. Valg af dirigent 

1. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år, indeholdende en orientering
fra Den selvejende Institution Nibe Lystbådehavn, herunder gennemgang af regnskab og budget for 
samme. 

2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. Se bilag

3. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent for næste regnskabsår. Se bilag

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Poul Jacobsen – modtager genvalg Ole Asp – modtager genvalg 

6. Valg af 2 suppleanter. Kandidater
- Ejler Jakobsen – modtager genvalg 
- Peter Holdt 

7. Valg af revisor.

8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. Forslag 11. februar 2024. 

9. Eventuelt.
Pbv.  28.01.2023, Karen Marie Søndergaard 







Vedligeholdelsesplan for Husejerforeningen Nibe 
Lystbådehavn og for Skurforeningen samme sted:

I 2023 vil der blive malet hvide flader på sokler og 
stakitter, tagflader på skure nr. 1 – 27 bliver 

repareret og løbende opgaver vil blive udført efter 
behov.

Den kommende bestyrelse skal i løbet af 2023 
finde en byggesagkyndig og forny vurderingen af 
hvornår alle vore bygninger skal undergå hvilken 

vedligeholdelse.
Resultatet af denne gennemgang og planlægning 

præsenteres på generalforsamlingen i 2024.



Forslag om tilføjelse til ”Regulativ”, som er et bilag til ”Vedtægter 
for Husejerforeningen”Nibe Lystbådehavn”  ved GF: 12.2.2023.
”Det kan desuden godkendes, at der i værelser i stueetagen i alle 
huse med gavl mod mellemveje (de små huse med numrene 55, 
59, 60 og 64) i sidefacaderne mod  sydøst / nordvest og de store 
huse med gavle mod NØ (numrene 7, 15, 22, 30, 37, 44 og 51) kan 
isættes 1 vindue for at give lysindfald til værelserne i disse huse. 
Vinduerne skal være af samme type som øvrige vinduer i husene, 
målene 60x60 cm og være oplukkelige, såfremt de sættes i 
badeværelset. 
Dertil kan der i store huse med gavle mod SV (nr: 2, 8, 16, 23, 31, 
38 og 41) i stueetagen monteres et uoplukkeligt vindue med 
udvendigt karmmål 1025 X 526  mm, og med en placering 
svarende til det, som er monteret i gavlen i nr. 31.
Montering skal foretages af professionelle håndværkere, og 
forud for montering meddeles bestyrelsen.”


