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Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning.  
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
4. Behandling og vedtagelse af budget og takstregulativ for det kommende år.  
5. Behandling af indkomne forslag.  

  
Forslag nr. 1: Brug af havnens kran, jf. bemærkninger i bilag 1. Forslaget er fremsat af 
bestyrelsen, på vegne af ikke-medlemmer samt medlem 258/261- Søren Koitzsch.  

  
Der er tale om en 1-årig prøveperiode. Såfremt der træffes beslutninger, som afviger fra 
hidtil gældende takster, ændres takst-regulativet i overensstemmelse hermed. På næste 
generalforsamling besluttes, om den nye ordning skal gøres permanent.  

  
Generalforsamlingens beslutning vedrørende betaling for benyttelse af havnens kran, 
ønskes for så vidt angår op til 4 spørgsmål.  

  
Forslag 1.1.: Medlemmers brug af kran:  

  A. Medlemmers brug af kran skal være gratis.  
B. For medlemmers brug af kran skal uændret gælde en pris jf. takstregulativet (pt. 
200 kr. pr. løft)  

 
Forslag 1.2.: Ikke - medlemmers brug af kran – 1 løft:  

A. Ikke-medlemmer skal fortsat betale jf. gældende takst-regulativ (pt. 500 kr. pr. 
løft).  
B. Ikke-medlemmer skal fremadrettet betale 300 kr. pr. løft. C. Ikke-medlemmer skal 
fremadrettet betale 200 kr. pr. løft.  

Skive Søsports Havn 
Referat 

 
Ordinær generalforsamling 

Onsdag d. 15. marts 2017 klokken 19:00 
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Forslag 1.3.: Indførelse af 10 - turs krankort for ikke – medlemmer:  
A. JA, der skal indføres 10-turs krankort for ikke-medlemmer.  
B. NEJ, der skal ikke indføres 10-turs krankort for ikke-medlemmer.  

  
Forslag 1.4.: (kun relevant såfremt forslag 1.3. bliver et JA) – Pris for 10-turs krankort for 
ikke - medlemmers anvendelse: 

A. Ikke-medlemmer skal betale 3.500 kr.  
B. Ikke-medlemmer skal betale 2.200 kr.  
C. Ikke-medlemmer skal betale 1.500 kr.  

  
Forslag nr. 2: Bestyrelsens forslag til reparation, renovering og/eller hel eller delvis  
udskiftning efter bestyrelsens vurdering af eksisterende broer og tilhørende broanlæg.  

   
Under hensyntagen til broernes stand og alder finder bestyrelsen det nødvendigt, at der nu 
lægges en overordnet plan for reparationer, renovering og hel eller delvis udskiftning af 
broer med tilhørende broanlæg.  

  
Bestyrelsen har derfor foretaget en række undersøgelser og udarbejdet i alt 4 overordnede 
beslutningsforslag, som ønskes forelagt generalforsamlingen med henblik på 
generalforsamlingens beslutning herom.  

  
Forslag 2. 1.: Broerne 1 - 4 jf. vedlagte bilag 2.  

  
Der anmodes om generalforsamlingens beslutning vedrørende følgende forslag:  

A. ”Den lille renovering” (renovering alene af omhandlende broers overflade jf. 
nærmere i bilag 2.)  
B. ”Den store renovering” (udskiftning af omhandlende broer, jf. nærmere i bilag 2.)  
C. Ingen renovering af omhandlende broer 1-4 jf. nærmere i bilag 2.  

  
Såfremt forslag A. besluttes af generalforsamlingen, bemyndiger generalforsamlingen 
samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 31. 
december 2020, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning hertil inden for samme 
periode at afholde omkostninger op til kr. 1.000.000 i forbindelse hermed.  

  
Såfremt i stedet forslag B. besluttes af generalforsamlingen, bemyndiger 
generalforsamlingen samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens 
afholdelse og indtil 31. december 2020, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning 
hertil inden for samme periode at afholde omkostninger op til kr. 5.000.000 i forbindelse 
hermed.  
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Forslag 2.2.: Renovering af hammer på broerne 1 - 4 jf. vedlagte bilag 3.  
  

Punktet er irrelevant og udgår fra dagsordenen, såfremt der under forslag 2.1. på 
generalforsamlingen træffes beslutning om iværksættelse af plan B, jf. forslag 2.1.  

  
Forslaget er således kun relevant, såfremt der under forslag 2.1. af generalforsamlingen 
træffes beslutning om iværksættelse om plan A. eller C., jf. forslag 2.1.  

  
Der ønskes generalforsamlingens beslutning vedrørende reparation, renovering og/eller 
hel eller delvis udskiftning efter bestyrelsens vurdering af hammeren på broerne 1-4.  

  
A. JA, bestyrelsens plan jf. bilag 3 kan iværksættes.  
B. NEJ, bestyrelsens plan jf. bilag 3 iværksættes ikke.  

  
Såfremt forslag A. besluttes af generalforsamlingen, bemyndiger generalforsamlingen 
samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 31. 
december 2020, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning hertil inden for samme 
periode at afholde omkostninger op til kr. 250.000 i forbindelse hermed.  

  
  

Forslag 2.3.: Renovering af træværket på bro 5 jf. vedlagte bilag 4.  
  

Der ønskes generalforsamlingens beslutning vedrørende reparation, renovering og/eller 
hel eller delvis udskiftning efter bestyrelsens vurdering af træværk på bro 5.  

  
A. Der skal ske udskiftning af træværk med lærk på bro 5.  
B. Der skal ske udskiftning af træværk med hårdtræ - bangkirai på bro 5.  
C. Der skal ikke ske udskiftning af træværk på bro 5.  

  
Såfremt forslag A. besluttes af generalforsamlingen, bemyndiger generalforsamlingen 
samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 31. 
december 2020, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning hertil inden for samme 
periode at afholde omkostninger op til kr. 160.000 i forbindelse hermed.  

  
Såfremt forslag B. besluttes af generalforsamlingen, bemyndiger generalforsamlingen 
samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 31. 
december 2020, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning hertil inden for samme 
periode at afholde omkostninger op til kr. 200.000 i forbindelse hermed.  

  
   

Forslag 2.4.: Renovering af landfæster til flydebro på bro 1 - 4 jf. vedlagte bilag 5.  
  

Der ønskes generalforsamlingens beslutning vedrørende reparation, renovering og/eller 
hel eller delvis udskiftning efter bestyrelsens vurdering af landfæster til broerne 1-4.  
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A. Der skal ske renovering/udskiftning af landfæster med ”ALU/Rustfri model”, jf. 
bilag 5.  
B. Der skal ske renovering/udskiftning af landfæster med ”en kombineret 
galvaniseret jern/træ model”, jf. bilag 5.  
C. Der skal ikke ske renovering/udskiftning af landfæster til flydebroerne 1-4 jf. bilag 
5.  

  
Såfremt forslag A. besluttes af generalforsamlingen, bemyndiger generalforsamlingen 
samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 31. 
december 2018, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning hertil inden for samme 
periode at afholde omkostninger op til kr. 500.000 i forbindelse hermed.  

  
Såfremt forslag B. besluttes af generalforsamlingen, bemyndiger generalforsamlingen 
samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 31. 
december 2018, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning hertil inden for samme 
periode at afholde omkostninger op til kr. 250.000 i forbindelse hermed.  

  
  

Forslag nr. 3: Opgradering/Nyindkøb af administrative systemer jf. bilag 6.  
  

Forslaget er fremsat af bestyrelsen.  
  

Der ønskes generalforsamlingens beslutning vedrørende opgradering/nyindkøb af 
administrative systemer.  

   
A. JA, bestyrelsens plan jf. bilag 6 kan iværksættes.  
B. NEJ, bestyrelsens plan jf. bilag 6 iværksættes ikke.  

  
Såfremt forslag A. besluttes af generalforsamlingen, bemyndiger generalforsamlingen 
samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 31. 
december 2018, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning hertil inden for samme 
periode at afholde omkostninger op til kr. 250.000 i forbindelse hermed.  

  
  

Forslag nr. 4: Ændring af vedtægternes § 5, stk. 1, - jf. bilag 7.  
  

Forslaget er fremsat af bestyrelsen.  
  

Vedtægternes § 5, stk. 1, foreslås ændret til følgende ordlyd:  
  

Som medlemmer optages enhver fysisk eller juridisk person, der med foreningen indgår 
lejekontrakt om en bådeplads i Skive Søsports Havn. Lejekontrakt om bådeplads, og 
dermed optagelse i foreningen som medlem, indgås med foreningen og aftales med et af 
bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem eller den myndighed/person, som af bestyrelsen 
er bemyndiget til at varetage udlejning/opsigelse af kontrakter og bådepladser. Ved ophør 
af lejemål af bådeplads ophører medlemskabet af foreningen.  

  
A. JA, bestyrelsens forslag godkendes.  
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B. NEJ, bestyrelsens forslag kan ikke godkendes.  
  
  

Forslag nr. 5: Indledende undersøgelser med henblik på evt. senere fusion af foreningen 
med Skive Sejlklub - jf. bilag 8.  

  
Forslaget er fremsat af bestyrelsen.  

  
Der er udtrykkeligt ikke tale om en stillingtagen til fusion eller ej med Skive Sejlklub, men 
alene en bemyndigelse til, at bestyrelsen kan iværksætte indledende undersøgelser og 
drøftelser med henblik på at undersøge et eventuelt grundlag og eventuelle vilkår f or en 
senere beslutning vedrørende eventuel fusion af foreningen med Skive Sejlklub.  

  
A. JA, foreningens bestyrelse bemyndiges til at iværksætte indledende undersøgelser 
og drøftelser med henblik på eventuelt at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for 
generalforsamlingens mulige senere stillingtagen til fusion mellem foreningen og 
Skive Sejlklub.  
B. NEJ, foreningens bestyrelse bemyndiges ikke til at iværksætte indledende 
undersøgelser og drøftelser med henblik på eventuelt at tilvejebringe et 
beslutningsgrundlag for generalforsamlingens mulige senere stillingtagen til fusion 
mellem foreningen og Skive Sejlklub.  

  
   

Forslag nr. 6: Indførelse af æresmedlemsskab.  
  

Forslag 6.1.: Forslag om ændring af vedtægternes § 5 – Indførelse af æresmedlemsskab jf. 
bilag 9.  

  
Forslag er fremsat af bestyrelsen.  

  
Vedtægternes § 5 foreslås tilføjet et nyt § 5, stk. 3, som følger:  

 
Bestyrelsen eller et medlem af foreningen kan indstille medlemmer, tidligere medlemmer 
eller personer med anden tilknytning til Skive Søsports Havn til generalforsamlingens 
tildeling af et æresmedlemsskab. Indkomne forslag bekendtgøres før generalforsamlingen, 
jf. vedtægternes § 7 , stk. 5.  

  
Spørgsmål om tildeling af æresmedlemskab kan ikke gøres til genstand for diskussion på 
generalforsamlingen.  

  
Virkningerne af tildelt æresmedlemskab følger af generalforsamlingens vedtagelse af 
retningslinjer herfor.  

  
A. JA, bestyrelsens forslag godkendes.  
B. NEJ, bestyrelsens forslag kan ikke godkendes.  

  
  

Forslag 6.2.: Forslag til retningslinjer for æresmedlemsskab – jf. bilag 9.  
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Forslaget er fremsat af bestyrelsen. Forslaget er alene relevant, såfremt 
generalforsamlingen vedtager vedtægtsændring jf. forslag 6.1. I modsat fald bortfalder 
forslaget.  

  
A.  Det af bestyrelsen fremlagte forslag til retningslinjer for æresmedlemsskab 
vedtages.  
B.  Det af bestyrelsens fremlagte forslag for æresmedlemsskab vedtages ikke. Nyt 
forslag fremlægges for generalforsamlingen på næstkommende generalforsamling.  

  
Forslag 6.3.: Indstilling af kandidater til æresmedlemsskaber – jf. bilag 10.  

  
Forslaget er fremsat af bestyrelsen. Forslagene er alene relevante, såfremt 
generalforsamlingen vedtager vedtægtsændring jf. forslag 6.1. og såfremt tillige det af 
bestyrelsen under forslag 6.2. fremlagte forslag til retningslinjer for æresmedlemmer 
vedtages. I modsat fald bortfalder forslagene.  

  
Bestyrelsen indstiller følgende kandidater til æresmedlemsskab: 1. Kaare Weber 2. Kristian 
Andersen Rønne  

  
A. JA, bestyrelsens kandidat 1. godkendes.  
B. NEJ, bestyrelsens kandidat 1. kan ikke godkendes.   
C. JA, bestyrelsens kandidat 2. godkendes.  
D. NEJ, bestyrelsens kandidat 2. kan ikke godkendes.  

  
  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter.  
På valg er følgende:  
Bestyrelsen:  

• Mads Dahlke (Ændret til: modtager genvalg)  

• Lars Skov (modtager ikke genvalg)  

• Bjarne Sørensen (modtager genvalg)  
Valg af suppleanter:  

• 1 årlig suppleant, Gert Daugaard (modtager genvalg)  

• 2 årlig suppleant (ny valg)  
 

7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab.  
På valg er: 

• Palle Toft, Dansk Revision.  
 

8. Valg af 2 kritiske revisorer til at gennemgå foreningens regnskab.  
På valg er følgende:  

• Anders Kaastrup Olesen (modtager genvalg)   

• Kaare Weber (modtager genvalg)  
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9. Eventuelt.  

• Passiv medlemskab – Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse af, 
om der skal arbejdes for et forslag om passiv medlemskab frem mod næste 
generalforsamling.  

  

• Elektronisk afholdelse af ekstraordinær generalforsamling – Bestyrelsen ønsker 
generalforsamlingens tilkendegivelse af, om der skal arbejdes for et forslag om 
elektronisk afholdelse af ekstraordinær generalforsamling a la: o Ved akutte eller 
større økonomiske og driftsrelaterede dispositioner samt efterbevillinger på/til 
eksisterende projekter og/eller materiel kan bestyrelsen vælge at indkalde og 
afholde en ”elektronisk ekstraordinær generalforsamling” a la ”Online Survey 
SVANEN”.  

  
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde da visse dele af pkt. 5 indkommende forslag jf. 
vedtægterne kræver mindst 1/3 medlemmer tilstede for at generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig, såfremt dette ikke sker skal punkterne på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling, og i yderste konsekvens endnu et.  
  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
 
________________________________________________________________________________  
 
Referent: Rikke Salkvist  
 

Bestyrelsen: Formand Henrik Svenningsen (HS), Næstformand Mads Dahlke (MD), Kasser 
Sebastian Westerhoff (SW), Bjarne Sørensen (BS), Lars Skov (LS) samt suppleant: Gert Daugaard 
(GD) – Bestyrelsesmedlemmer vil i referatet blive betegnet ved deres initialer, under spørgsmål og 
svar.  
 

Referat:  
 
Add1: Valg af dirigent  
Formand Henrik Svenningsen byder velkommen. 
Bestyrelsen foreslår Gitte Søgaard (GS), som dirigent. GS blev valgt. 
Kaare Weber og Anders Kaastrup Olesen blev valgt som stemmetællere. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet, idet der var 
udsendt brev med indkaldelse 24. januar 2017. Tillige konstateredes, at regnskab var fremlagt 27. 
februar 2017, og at forslag til dagsordenens punkt 5 var offentliggjort 6. marts 2017 alt i 
overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Tillige konstateredes det, at forsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen, når 
bortses fra punkterne 5 – forslag 4 og 5 forslag 6, nærmere herom senere. 
 
 
Add2: Formandens beretning:  
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Formandens beretning til generalforsamlingen 2017 
 
1. Indledning: 

Da dette er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget 
jeg har glemt, overset eller fejl disponeret og ikke mindst på omfanget af beretningen – håber I 
kan bære over med mig, men der er meget på hjertet ☺  
 
Dernæst vil jeg starte, hvor andre normalt slutter, nemlig med at TAKKE ALLE dem som 
direkte/indirekte har ydet støtte eller service til havnen og foreningens pulserende virke på 
den ene eller anden måde – Jeg vil også gerne sende et STORT TAK til dem, der på den ene 
eller anden måde forlader havnen eller en post/funktion - Uden jer ALLE var der ingen havn 
eller forening – TAK! 
 
Hvad er egentlig en beretning? - Skal den indeholde noget bestemt? - Ja, ren principielt så er 
der ingen regler eller lovgivning for foreningsarbejde i Danmark – dette til trods for at 
foreningslivet jo nok er et bærende element i Dansk kultur. 
 
Et bud på et svar kunne vel være, at det er bestyrelsens og formandens oplevelser og 
iagttagelser fra året, der er gået i SSH.  
En sådan beretning er naturligvis subjektiv men dog også baseret på konkrete hændelser og 
fakta.  
 
Årsberetningen giver derfor anledning til at se tilbage, måske ”opdrage” og påvirke lidt, men 
også til at pege på kimen til det nye der kommer. 
 
Året og sejlsæson 2016 har været præget af mange udfordringer – på kryds og tværs af 
holdninger, ytringer, aktiviteter, visioner og perspektivering. 
 
Der er sket mange ting i og omkring SSH og på visse områder er vores fællesskab måske endda 
blevet udfordret eller testet. 
 
På Wikipedia står der om fællesskab: 

"Fællesskab er en samling af mennesker, som bindes sammen af noget de 
har til fælles, hvilket vil sige noget de er enige om, har samme synspunkt på 
eller f.eks. en interesse de deler med hinanden. Fællesskab kan også være 
sammenhold." 

 
Fællesskab kan også være sammenhold står der, og det er nok her vi i årene har haft de største 
udfordringer – Specielt hvis man historisk læser de sidste 10 års ”Formandsberetninger” – så er 
essensen det samme: ”brokkultur, rygtedannelser, uenighed, fnidder, egen vinding før 
fællesskabet, tilsidesættelse af vedtægter. 
 
Noget jeg håber vi alle gerne ville være foruden og som jeg mener vi FÆLLES kan og bør ændre 
og påvirke. 
JA, vi er mange forskellige mennesker der er fælles om én interesse – vores både.  
Vi er forskellige mennesker og har forskellige meninger om hvordan man har båd – hvordan 
tingene skal gøres - motor eller sejl eller for nogen begge typer.  
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Det er da fantastisk, at vi har en forening og havn der har rammerne til det hele – men har vi 
som medlemmer udvist adfærd om, at vi kan rumme det hele – JA det vil jeg lade stå hen i det 
uvisse her og lade være op til jeres individuelle refleksion? 

 
2. Formandsskiftet 

Der var et større vagtskifte ved generalforsamling 2016 og desværre måtte vi få måneder efter 
endnu engang lave vagtskifte i bestyrelsen. Den daværende Formand – René valgte af trække 
sig helt ud. 
 
René havde anmodet om 10 min taletid til generalforsamlingen 2017 og her have givet hans 
detaljerede version af oplevelsen. Han kunne dog ikke deltage og har derfor fremsendt 
følgende indlæg (uredigeret): 
 

Mine tanker har gået meget på det at være medlem af en forening: 
  
En forening er en sammenslutning af personer, institutioner, lande eller lignende, 
hvis formål det er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser. (wikipidia) 
  
Når jeg så ser på min korte tid som formand, var der/er der rigtig mange i SSH der 
dyrker, fremmer og beskytter fælles interesser. 
  
Men der var også få der gjorde det modsatte, især den del der omhandler interesser, 
for at hytte egne interesser, og forsøge at skabe splid var der få der dyrkede nærmest 
som en sport. 
  
Jeg takkede af da jeg en aften i august var blevet antastet af det samme medlem 3 
gange, og blandt andet fået fortalt at jeg da måtte være en elendig salgschef, når 
jeg ikke gad tale med vedkommende om hans ønsker. Jeg havde allerede de 2 første 
gange sagt at jeg meget gerne ville drøfte hans ”problemer” / forslag, men at mit 
fromme ønske var at man skriver disse på et stykke papir og sender det til 
bestyrelsen, som så kunne tage nogle saglige beslutninger. 
  
Jeg blev ked af det da der på Facebook blev postet et billede af toiletter der ikke var 
pæne, at de ikke var det kan jeg kun give posteren ret i, men med anke i min 
beskrivelse af en forening, havde det jo nok været bedre om posteren havde grebet 
en pose og samlet det værste op, taget fat i et bestyrelsesmedlem eller havne 
fogeden og berettet om episoden, så kunne vi have talt om beskyttelse af fælles 
interesser. 
  
Jeg vil takke bestyrelsen, næsten alle medlemmer og give mit samtykke på at give 
den en skalle når der er brug for os, og glæder mig til at se jer alle i de kommende 
forårs måneder, min båd er altid åben for folk der har lyst til en sludder og hygge. 

  
René Holm 

 
På bestyrelsens vegne vil jeg trods vagtskiftet, ligeledes takke René for det han nåede at 
igangsætte og den linje han startede og som vi efterfølgende loyalt har forsøgt at videreføre. 
 

 
3. Opråbet 
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Med baggrund i formandsskiftet og udfordringerne blev OPRÅB’et udsendt.  
 
Det var nok reelt mere et NØDRÅB til jer medlemmer om – HVAD SKER DER og HVORNÅR er 
nok, NOK?? 
 
Grundlæggende blev opråbet modtaget positivt og vi modtog mange tilkendegivelser. 
 
Formålet med opråb’et var ikke at ”lege politi”, men grundlæggende, at skabe fokus på 
udfordringerne, fokus på at udvise ansvar, respekt og hensyn, bidrage til ”fælleskassen” og 
ikke til ”egen vinding” – at vurdere/overveje om ens adfærd er ”hensigtsmæssig, smart eller 
anstændig” i den givne situation. 
 
Ja kommunikation er en svær ting – og det skal jeg da være den første til at beklage, at jeg ikke 
har magtet til fulde med bl.a. OPRÅB’et.   

 
4. Kommunikation 

Dette sker primært via hjemmesiden http://www.skivesoesportshavn.dk/ samt de officielle e-
mail adresser. 
 
Hjemmesiden suppleres med opslag på INFO-tavlerne, som er at finde på muren ved 
indgangen til toilet/bad bygningen. Her kan ligeledes deles INFO/opslag fra medlem til 
medlem. 
 
Der ser ud som om, at både Flaskeposten og vores tiltag med Online undersøgelser/ 

afstemninger er blevet yderst positiv modtaget.  

Vi kan se en stigende interesse og deltagelse og det er vi meget glade for – her senest på 

arbejdsdagen/medlemsmødet og afstemningen om SVANENS placering og anvendelsen af BRO 

5. 

Vi har desværre ikke noget at starte så mange undersøgelser omkring brugerønsker/ 
fremtidsplaner som vi lagde op til på medlemsmødet. Men det håber vi at kunne rette lidt op 
på i det kommende år. 
 
Disse to nye tiltag er som sagt nye og det indebærer, at vi alle skal lære at kommunikere på en 

ny måde, herunder tilpasse ”sprogbruget” i en mere simpel og målrettet retning. 

5. ”Uoverensstemmelser” 
SVANEN har været et emne til megen diskussion. Mange holdninger og rygter har floreret 

rundt på havnen og på diverse kommunikationsmedier. 

Online afstemningen, som blev annonceret via flaskeposten viser dog et noget andet billede og 

holdning. 

http://www.skivesoesportshavn.dk/
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Rengøring: 
Dette har af en del ligeledes været debatteret i 2016 - Jeg vil ikke gå i detaljer vedr. rengørings-
firmaet og deres virke samt den for nogle ”forventede” opsigelse af kontrakten. 
 

Om rengøringen, så er tilfredsstillende i henhold til alle medlemmers forventninger kan så 
diskuteres. Jeg er dog overbevist om, at SSH hovedsageligt får service i henhold til hvad der 
betales efter. 
Jeg ville da ønske, at vi kunne komme væk fra den kultur, hvor folk ”vasker vasketøjet på 
Facebook - Jeg vil meget hellere have at vide, fra den der opdager ”problemet”, at ”nu er der 
noget galt igen”, eller en melde det til havnefogeden – Det at hjælpe til og afhjælpe er 
fællesskab og så er det sjov at være med. 

Life-Boat – Fyrværkeriskader: 
Bestyrelsen var som sådan hverken direkte eller indirekte involveret i dette arrangement, men 
stillede ”havnen til rådighed” – Det meste forløb planmæssigt og de fleste har vel også 
opfattelsen af, at arrangementet var en succes. 
 
Tilsyneladende var fyrværkeri-afholdelsen måske ikke helt efter bogen eller lovgivningen og vi 
finder det da ganske ærgerligt, at medlemmer af SSH har fået skader på deres både. 
 
Efterfølgende kan vi så via aviser og andre henvendelser konstatere, at Skive Søsports Havn på 
en eller anden måde af de skaderamte medlemmer er blevet opført på en prioriteret liste over 
mulige ansvar- og erstatningsansvarlige. 
   
Bestyrelsen har nu ikke som sådan gjort noget i sagen, men afventer en evt. anklage eller 
stævning. 
 
Kort har vi dog drøftet ”hvad nu hvis…..” og her umiddelbart konkluderet, at så vil sagen blive 
overgivet til advokaten, med anmodning om klarlægning og rådgivning af foreningens 
muligheder og ageren. 

 
Havnefogeden: 
Jeg håber de fleste af jer har opdaget og ikke mindst positivt oplevet, at havnen har ansat Niels 
Peter som havnefoged.  
Nogen har dog med sikkerhed opdaget ham, for han har for nogen, været til stor diskussion 
om hvorfor han ikke laver dit, men dat, samt at der var visse ”forbehold” for ansættelsen. 
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Det kan dog oplyses, at Niels Peter har gjort et kæmpe stykke arbejde for bestyrelsen og 
dermed på havnens vegne, herunder kontakt til kommunen vedr. Svanen og den 
igangværende havne/spuns-renovering, kontakt til FLID og kurser vedr. drift af havne, dialog 
med firma vedr. renoveringstilbud på eksisterende broer og overgange, håndtering af forladte 
både eller manglende betaling/oplysning om ejerforhold, modtagelse af gæstesejlere, 
pladsudlejning, kontakt til TALLYCARD vedr. drift/opdatering af maskinen, nødreparation af 
broovergange og mange flere ting. 
Herudover varetager han ligeledes opsyn med sejlerstue, bad/toiletrum og ”nød-rengøring” i 
det omfang tiden tillader.  
 
Bestyrelsen er derfor af den opfattelse, at havnen har fået en bedre løsning, end den der 
oprindelig var tiltænkt, selv om alle måske ikke er helt enige. 

 
Rygter og ”halv lyssky adfærd”: 
Det er ved flere lejligheder kommet bestyrelsen for øre, at vi har givet advarsler til højre og 
venstre. 
 
Dette vil jeg gerne på det kraftigste afmystificere, at det har vi ikke. 
 
Der har været én sag, som reelt blev iværksat af den gamle bestyrelse og før GF16.  
Denne sag har jeg som den nye formand afsluttet.  
Sagen drejer sig grundlæggende om manglende efterlevelse af 
vedtægter/ordensreglement/kontrakt eller brud på disse – Sagen er lukket og er en sag 
mellem bestyrelsen og medlemmet.  
 
Der har derudover været et ”par forsøg på påvirkning af beslutninger eller miskreditering af 
bestyrelsen på en lyssky måde” og disse har indtil videre været uden konkrete fakta eller 
belæg for påstandene.  
 
Jeg har personligt som formand kørt dialogen med de respektive medlemmer (i de sager jeg 
kender til) og redegjort for mulighederne, såfremt man mente bestyrelsen ikke fulgte 
generalforsamlingens vedtagelser.  

 
6. Medlemmer og kulturen 

Medlemstallet i SSH er som sådan stabilt, der går nogen og der kommer nogen – For øjeblikket 
har vi 240 aktive/betalende medlemmer – Den store udfordring ligger nok mest i udviklingen i 
bådenes størrelser og tilpasning af havnen. 
 
Frie pladser har gennemsnitlig i de sidste 2½ år været 20-22 pladser (svarende til mindst 70 
meter kajplads), hertil kommer de ca. 70 meter kajplads på BRO 5.  
Derfor ser vi endnu ingen argument for at udvide havnens faciliteter med flere broer – Men 
muligheden er stadig på den langsigtede plan, så absolut ikke glemt. 

 
Der eksisterer tilsyneladende en del ”mundtlige aftaler med tidligere bestyrelser eller 
mundtlige tilkendegivelser”.  
Dette har den siddende bestyrelse dog ikke en jordisk chance for, at kontrollere eller verificere 
disse. 
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Eneste mulighed vi har ud fra vedtægterne og det mandat vi er givet/pålagt af 
generalforsamlingen, er at ”neutralisere” aftalerne og pålægge medlemmet, at tilpasse/ændre 
i henhold dertil.  

 
Det betyder, at vi snarest herefter og til efterfølgende efterlevelse vil udsende en reminder af 
fokus-områder og tidligere evt. præcedens eller ”sådan har vi altid gjort” vil blive annulleret. 
 
Husk, disse ”regler” er ikke udarbejdet af bestyrelsen, men godkendt af generalforsamlingen 
(jer medlemmer) og dernæst pålagt bestyrelsen (os) at håndhæve.  
 
De ”systemer” havnen har til at styre medlemmer, bådepladser, opsigelser mv. er dog 
utidssvarende og koster meget i administrationstid og ”tvister/diskussioner” med 
medlemmerne samt manglende oversigt over hvad vi reelt har og ikke har. 
TallyKey systemet som vi har var reelt outdated ½-1 år efter vi købte det og kan som sådan 
ikke opgraderes i henhold til de ønsker vi har fremadrettet. 
 

7. Økonomi 
Bestyrelsen har brugt meget energi på at skabe overblik over havnens tilstand og fremkomme 
med forslag der er langsigtede og holdbare.  
 
Dette vil uvilkårligt kræve en del større økonomiske dispositioner over de kommende par år. 
 
Generelt har foreningen en meget sund økonomi og en tilstrækkelig formue og som kasserens 
gennemgang senere vil vise, så har bestyrelsen trods visse medlemmers bekymringer og forsøg 
på omgående lyssky tiltag, ikke formøblet foreningen formue væk – tværtimod vil vi mene. 
 
I vil tillige se en NY tilgang til at fremlægge regnskab og budget. Dette er sket i dialog med 
revisoren og mhp. at optimere processen. 
 
Der er dog visse områder jeg som formand ser en bekymrende udvikling/trends inden for: 
 

• EL-forbrug: Over 5-6 år er SSH gået fra ca. 50.000 kW til 78.000 kW (forbrugt i 2016) og 
estimeret til 85.000 kW i 2017. Dette svarer til en forventet udgift på ca. 190.000 kr. + 
abonnement. Det svarer igen til ca. 200 kr. pr. bredde-meter pr. bådplads i bruttoudgift 
årligt (280 kr. pr. breddemeter ved 3 kr./kW). 
 
Det stigende forbrug kan ikke udelukkende tilskrives hverken SVANEN eller live-a-board, 
men skyldes ligeledes et stigende forbrug på broerne.  

 

• Vandforbrug: Såfremt SSH blev pålagt vandafgift på broerne ville det øge vores udgift med 
25.000 kr. årligt.  
Dette er grundlæggende samme trend som med EL, nemlig støt stigende og grundet ”vask 
af båd og rindende vand”. 
 

• Pæle og pælebankning: Fra ”små ændringer” og ”is-pæle”, ser vi nu en stigende udgift, 
som vi nu vil udskille og monitere.  
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Dette skyldes primært større og større både i havnen, med dertil hørende udgifter for 
pladsomlægninger. 
 

8. SVANEN 
Svanen flyttes jf. afstemningen forventeligt til BRO 5, når renoveringen af BRO 5 er afsluttet.  
 
Der tegnes ligeledes en standardkontrakt med ejerne.  
 
Da flytningen er initieret af bestyrelse og medlemmerne, vil evt. økonomiske konsekvenser ved 
flytning betales af SSH, som ved enhver anden medlem, der pålægges eller ønskes flyttet. 
 
SSH har pr. 1/12-2016 overtaget pedel-ansvaret for Svanen – foreløbigt for 1 år og med en 
dertil hørende betaling for opgaven. Havnefogeden vil primært blive den ansvarlige for 
opgaven og hans time-antal/kontrakt vil blive tilrettet i henhold til dette. 
 
SSH har i tillæg til denne aftale fået fuld-råderet over Svanen, når denne via kommunen ikke er 
udlejet til andre formål.  
Dette betyder, at vi reelt kan medinddrage Svanen som en form for sejlerstue i sejlsæsonen 
mod at vi selv sætter rengøring på. 

 
9. Projekter i havnen 

Som nævnt tidligere så har vi konstateret, at vores eksisterende anlæg trænger til vedligehold 
og er meget nedslidt – Punkterne behandles yderligere under pkt. 5. 

• Kommunens renovering af havnekaj/spuns mv.: 

o Planen var (men er forsinket pt., dog genstartet pr. uge 11): 

▪ Fjerne pæle ved BRO 5 
▪ Spunse uge 4-5 
▪ Træmontage uge 5-7 
▪ For-støbning uge 4-7 
▪ Stenkastning uge 4-6 

 
Status pr. d.d. 

MT Højgaard er i gang med støbning mellem bro 2 og bro 3, samt svejse vinkler 

på spunsen til træværk.  

Træbolværk mellem bro 1 og bro 2 fjernes og der kommer 2 tømrer og laver bro 

5 færdig i næste uge.  

Forventer at være færdig med alt arbejdet fra MT Højgaard primo april – jfr Jens 

Gjørup fra Skive Kommune. (Der afholdes byggemøde onsdag d 15/3 kl,. 1400-

1500 i sejlerstuen, hvor jeg deltager) 

 

Jens Gjørup oplyste, at der bliver foretaget pejling af sejlrendens dybde om ca 3 

uger – også sejlrenden ind til SSH (Dette foretages ifm fornyet ansøgning om 

klapningstilladelse.) 

 

• Renovering af broer: 

Der har været et konsulentfirma og et dykkerfirma nede for at besigtige broernes tilstand og 

fremkomme med løsningsforslag og tilbud. 
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• Overgangsbroer og hammeren: 

Disse er hovedsagelig meget medtagne og bør udskiftes snarest.  

 

Havnefogeden har nødrepareret det værste for, at undgå nogen faldt igennem det rådne træ 

og vi moniterer løbende det bærende nedenunder. 

 

Status . d.d.: 

Kranen bliver færdig og godkendt af Fa Max Fodgaard inden 1. april. Der er bestilt en ekstra 

fjernbetjening til kranen. 

Udskiftning af hammer på bro 3 skrider planmæssigt fremad og forventes færdig omkring 1. 

april. 

 

• Molehoveder: 

Her er vi pt. i dialog med kommunen omkring ”ejerforhold” og hvem skal hvad.   
Status er uafklaret 

 
10. Tiden der kommer 

a. Potentiel renovering/udskiftning jf. pkt. 5. 
b. Forhandling med kommunen om lejeaftale 
c. Forhandling med kommunen om klapningstilladelse 
d. Festival 

 
Så vi håber, at de der opstiller til bestyrelsen har kridtet skoene for der er rigeligt at tage fat på 
☺ 
 

11. Vision og principperne 
Bestyrelsen har overordnet følgende principper og vision for foreningens drift og det vi 
foretager os: 

• Til gavn og glæde for alle 

• Det skal være sjovt for alle 

• Vi gør det i og for fællesskabet 

• Det vi laver skal være langsigtet 
 
 

Principperne arbejder vi efter, og de danner rammerne for vores beslutninger og de 
omstillinger som vi foretager. 

Vi prøver hele tiden at holde disse principper op mod de beslutninger vi træffer. De er 
rettesnor på vores vej mod at blive verdens bedste lystbådehavn – ahhh okay, så Danmarks da 
☺. 

Principperne og visionen er som sådan ikke til diskussion. Så længe jeg er ved roret, er det den 
vej skibet sejler. Det er min garanti for, at jeg synes det er sjovt at være med. Og så længe der 
er opbakning til mig som styrmand er kursen lagt. 

Det vi derimod godt kan diskutere, er ruten til målet. Hvordan bliver vi til gavn og glæde for 
alle i foreningen, hvordan bliver det sjovt at være med og hvordan får vi løftet i fællesskab?  
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I den forbindelse prøver vi at få taget hul for nye traditioner, som vi håber kan gentages et par 
gange om året. Vi vil gerne samle alle klubberne på havneområdet og lave fælles åbnings- og 
lukningsdag med musik og hygge.  

Vi vil gerne se om vi kan samle kommune og klubber om deltagelse i den mere eller mindre 
nationale VILD MED VAND dag. 

Vi vil gerne afholde medlemsmøder, online undersøgelser mv. hvor vi drøfter udviklingen – 
altså ruten til målet. Vi har holdt det første og det gik rigtig godt – synes vi da ☺ 

Det er min fornemmelse at der er potentiale for rigtig meget energi i foreningen og synergi 
med de andre klubber, så det skal vi se at udnytte. 

For én ting er helt sikkert. Ingenting kommer af sig selv. Det kræver energi og en solid indsats 
at både drive og udvikle vores forening.  

Og den energi skal komme fra jer. Fra medlemmerne – fra alle dem der engagerer sig i vores 
forening. For det er jer der er foreningen. Det er en misforståelse at tro, at det er bestyrelsen, 
der er foreningen og skal drive alle aktiviteterne. Derfor er det utrolig vigtigt at alle bidrager. 

I bestyrelsen har vi den holdning, at medlemmerne – det vil sige jer – generelt selv skal skabe 
og drive aktiviteterne. Hvem skulle ellers? Og det der ikke kan stå – må falde. 

12. Perspektivering 
Hvor vil vi hen….. vi oplever jo til tider generelt ”mangelfuld” tilkendegivelse af 
støtte/opbakning – manglende ”kampvalg” til GF etc. 
 
Er vi på vej mod opløsning.....Professionel ansættelser til bestyrelsen…Fusion med Skive 
Sejlklub 
 
Tænk over HVAD du kunne tænke dig……HVAD du kunne bidrage med….og lad os høre det, når 
vi ”spør’ ud i rummet” ☺ 
 

13. Afslutning 
 
Trods den lange smøre, så er vi i bestyrelsen MEGET OPTIMISKE og ser lys for enden af 
tunnelen og masser af energi….men nogen gange tager det der arbejde for meget af ens fritid 
☺ 
 
Husk derfor, at vi også er medlemmer, sejlere, bådejere, naboer eller genboer på hvert sit plan 
og meget gerne vil grine og dele en øl eller snak med jer. 
 
Vi prøver, at løse opgaverne og jobbet for jer alle sammen så godt vi kan….skulle nogen dog 
være i tvivl, så er bestyrelsesarbejdet stadig ulønnet og et fritidsarbejde…… og der er ledige 
pladser i bestyrelsen ☺ 

*** 
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Kommentarer til formandens beretning: 
Formandens beretning er enstemmigt taget til efterretning. 
 
 
 
Add3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
SW fremlagde årsregnskab for 2016 i en reduceret/optimeret version. 
 
Kommentarer fra kritiske revisorer: 
Anders: ingen kommentarer, det er i orden 
 
 
Spørgsmål og svar til regnskab 2016: 
246 Michael: hvor ser man elforbruget? SW henviser til specifikationshæftet. HS oplyser, at der er 
ca. 30.000 kr. i indtægt på el (Svanen og fastboende).  
384 Torben Fly: kan man se fordeling af el på hhv. broerne og bygningerne. SW: ja, det kan man, 
da der er to målere. 
 
Regnskabet er enstemmigt godkendt. 
 
 
Add4: Behandling og vedtagelse af budget og takstregulativ. 
SW fremlagde takstregulativet og HS fremlagde budget forslag 2017. 
 

 
 
Spørgsmål og svar til takstregulativ 2017: 
 
Takstregulativet er enstemmigt vedtaget. 
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Spørgsmål og svar til budgetforslag 2017: 
157 Henrik: Godt med havnefogeden, betingelse at han skulle være omkostningsneutral. Svar HS: 
der blev afstemt om ja/nej til ansættelse af havnefoged.  
 
Budgettet er enstemmigt godkendt. 
 
Add5: Behandling af eventuelt indkomne forslag 

a. Forslag nr. 1: Brug af havnens kran 
1.1 Medlemmers brug af kran skal være gratis  

For: 45 stemmer VEDTAGET 
Imod: 14 stemmer 

1.2 Ikke-medlemmers brug af kran – 1 løft  
A (500 kr.): 18 stemmer 
B (300 kr.): 30 stemmer VEDTAGET  
C (200 kr.):  

1.3 Indførelse af 10-turs krankort for ikke-medlemmer 
A (JA): 51 stemmer VEDTAGET 
B (NEJ): 22 stemmer 

1.4 Pris for 10-turs krankort for ikke-medlemmers anvendelse  
A (3500 kr.): 13 stemmer 
B (2200 kr.): 41 stemmer VEDTAGET 
C (1500 kr): 19 stemmer 

 
Spørgsmål og svar til 1.1: 
245 Michael Møller: er det 2 x 500 kr. hvis man skal have båden i om morgenen og op om 
aftenen? Svar HS: Ja prisen er pr. løft.  
381: Har en båd der ikke kan løftes med kran. Må jeg sætte en anden båd i vandet? Svar HS: Ja, 
hvis det er din båd.  
351 Steen: kranen er for lille, ønsker en ny kran på sigt. Svar dirigenten: tag punktet med under 
eventuelt, da spørgsmålet om ny kran ikke er på dagsordenen. 
126 Claus: Hvis man skal have en båd i vandet uden brug af kran, skal man have en vognmand til 
det, så er prisen lille set i det perspektiv.  
 
Spørgsmål og svar til 1.2: 
John: Er der administrationsomkostninger forbundet med kranløft? Svar HS: Vi forventer at 
installere, så man kan bruge sit Tallykort. Ikke-medlemmer skal gøre som nu at låne kort ved 
restauranten. Udgiften vil være omkring 1500 for at opsætte kortlæser ved kranen. 
 
Spørgsmål og svar til 1.4 
Ulrich: det giver ikke mening at stemme om 3500 kr. (A), da løftet i dag koster 300 kr. 
101 Michael: Hvorfor skal der ikke stemmes for alle tre jf. opstillet forslag? Svar HS: Der stemmes i 
henhold til forslaget (alle tre optioner). 
 

b. Forslag nr. 2: Bestyrelsens forslag til reparation, renovering og/eller hel eller delvis 
udskiftning efter bestyrelsens vurdering af eksisterende broer og tilhørende broanlæg  
2.1 Broerne 1-4 jf. bilag 2 
A (lille renovering 1 mill.): 18 stemmer 
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B (stor renovering 5 mill.): 57 stemmer VEDTAGET 
C (ingen renovering): 0 stemmer 
Blanke: 3 
2.2 Renovering af hammer på broerne 1-4 jf. bilag 3 – UDGÅR JF 2.1  
2.3 Renovering af træværket på bro 5 jf. bilag 4 
A (lærk): 13 stemmer 
B (bangkarai): 54 stemmer VEDTAGET 
C (ingen udskiftning): 7 stemmer 
2.4 Renovering af landfæster til flydebro på bro 1-4 jf. bilag 5 
A (alu/rustfri): 27 stemmer 
B (jern/træ): 43 stemmer VEDTAGET 
C (ingen renovering/udskiftning): 2 
Blanke: 3 

 
Spørgsmål og svar til 2.1 
101 Michael Jensen: er det flertal eller 2/3 flertal ved afstemning om broerne? Svar dirigenten: 
Nej, for der er tale om renovering/vedligeholdelse af eksisterende anlæg og ikke køb/salg af nye 
broer. Svar HS: her er der tale om eksisterende anlæg.  
151 Steen: hvad er bestyrelsens vurdering af….. ? Svar HS: vi ønsker jeres beslutning og ikke vores 
beslutning. Skaderne i betonlaget bliver renoveret, ud fra nuværende stand kan det give 10 år, 
men der er ingen garanti. På bro 3 er der hul. Konsekvens lukning af bro pga. sikkerheden. Skal vi 
lappe rusten eller investere i nye broer?  
Anders Olesen: der er ingen grund til at vi skal pinde det ud. Det er indiskutabelt at broerne skal 
vedligeholdes. Svar HS: driftsudgifterne vil stige, hvis der skal lappes.  
?? hvad skal vi stige i pladsleje, hvis forslaget godkendes? Svar HS: der er ikke planlagt stigning i 
pladsleje, fordi vi har pengene til det.  
Anders Olesen: om 2 år skal der genforhandles med Skive Kommune. Det er et godt tidspunkt nu 
at få fremtidssikret broerne. 
126 Claus: måske siger kommunen at vi skal betale mere i husleje, hvis vi renoverer broerne. Svar 
HS: kommunen er positive omkring en udbygning af havnen. 
157 Henrik: Sidste års GF – arkitekt vedr. større sejlerstue. Svar dirigenten: OK at nævne under 
dette punkt, da pengene ikke kan bruges 2 gange. Men der kan ikke besluttes om ny sejlerstue, da 
dette ikke er på dagsordenen. Svar HS: vi er usikre på om vi ejer eller lejer bygningerne. Der sker 
en nedskrivning af gæld. Det skal afklares i ny forhandling. Teknisk Forvaltning mener ikke, at vi 
betaler husleje, men vi bliver opkrævet husleje 4 gange årligt. 
Flemming Klug: vi betaler husleje til kommunen. Svar HS: så kan vi ikke renovere lokalerne. 
230: hvad er økonomien i forslaget? Svar HS: tilbuddene gør at levetiden forlænges med ca. 10 år. 
143 Johnny: stemmer for nye broer, men hvad er prisen på nye broer. Svar HS: 70.000 + moms pr. 
brofag. Ca. 1 mill. pr. bro.  
120 Flemming Klug: hvis man laver den nye version, kunne der vel blive plads til de lange både. 
Svar HS: vi kan ikke umiddelbart opsige medlemmerne, der skal flyttes pæle. Det kræver at 
medlemmerne er villige til at flytte pladser. 
? Laver man ikke længere 30 meter? Svar HS: vi har ikke spurgt efter flere tilbud, indtil der er 
opbakning til at renovere. 
Steen Nielsen: det arbejde der foregår lige nu hører det under forslaget? Svar HS: der er ikke 
igangsat renovering lige nu.  
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Spørgsmål og svar til 2.2 
UDGÅR (HS: dog vil der være nødreparationer, indtil broerne er skiftet) 
 
Spørgsmål og svar til 2.3 
Claus: hvad er bedst af trætyperne? Svar HS: hårdttræ skulle holde længst. Svar LS: det er 
lærketræ nu. 
Kim Poulsen 310: når der ligger så mange forslag, så er det interessant at vide, om alle forslag kan 
vedtages og der stadig er penge til dem. Svar HS: vi har en kapital på ca. 6,4 mill – vi melder tilbage 
på GF, hvis vi er nødt til at skubbe nogle af projekterne. Broerne har store skader, som kræver at vi 
gør noget nu.  
Torben Fly: har man tanke om at fylde op på den anden side af spunsvæggen? Svar HS: det er en 
selvbærende spuns, så kommunen vil opgrave det der er rendt ud i bassin og flytte tilbage. 
Tom 335: der er en anden brugerflade på bro 5 – kunne man ikke søge kommunen om at gøre 
overfladen ens? Svar HS: kommunen har ikke umiddelbart interesse i det, da det er vores 
ejendom, og det har indledningsvis ikke været en del af kommunens renoveringsplan af BRO 5. 
Peter Georg 333: forslagene er hvad og hvornår, vi skal sætte nogle beløbsrammer – er det 
korrekt? Svar HS: noget er vi nødt til at gøre noget ved, da der er råd.  
Torben Fly: kan de fylde sand i uden at brække det op igen? Svar HS: de fylder op fra indersiden. 
Der vil dog ikke blive fyldt op med beton eller lignende, så BRO 5 skal stadig renoveres af Skive 
Søsports Havn. 
 
Spørgsmål og svar til 2.4 
255 Preben Damborg: vil det ikke være bedst at bruge den billige løsning, da man ikke ved hvilken 
type landfæste der skal bruges? Svar HS: vi anbefaler den bedst mulige løsning for at have 
økonomisk råderum henset til helheden. 
Peter Georg: hvordan er ejerforholdet på landfæstet? Svar HS: det er vores. Flydebroer er en 4 årig 
udskiftnings/renoverings horisont. HUI jernene er ved at ruste væk.  
356: er de galvaniserede H-jernene? Svar HS: noget af det er, andet er ikke.  
356: hvor meget længere vil det holde? Svar HS: to firmaer er specialister i rustfri stål/alu. Tilbud 
er 100.000 pr. brofag. Brofag i træ koster 50.000 pr. brofag. Levetid, umiddelbart ukendt for 
bestyrelsen, men ALU/rustfri kan vel holde min 25-50 år og træ/galv. det halve, eller? 
Kenneth: Lav noget der er æstetisk at se på. 
Torben Fly: tilhænger af træ, mindre larm og pænere at se på. Svar HS: når der hentes tilbud ind, 
bliver medlemmerne spurgt hvilken løsning der foretrækkes. 
  
 

c. Forslag nr. 3: Opgradering/ny-indkøb af administrative systemer 
A (JA): 60 stemmer VEDTAGET 
B (NEJ): 12 stemmer 
Blanke: 1 

Spørgsmål og svar til forslag 3 
Ingen kommentarer 
 
 

d. Forslag 4: Ændring af vedtægternes §5, stk. 1, - jf. bilag 7 
A (JA): 74 stemmer – forslaget tages med på ekstraordinær GF 
B (NEJ): 2 stemmer 
Blanke: 2 
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Bemærkninger, spørgsmål og svar til forslag 4 
Da medlemmerne gik til og fra undervejs på mødet, blev der foretaget ny optælling af 
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Der var nu 78 stemmeberettigede til stede. 
Dette udgør ikke 1/3 af foreningens medlemmer (i alt 240). 
 
Dirigenten: Der kan indkaldes til ekstraordinær GF, hvis forslaget skal vedtages. 2/3 af de 
tilstedeværende i dag skal stemme for forslaget, hvis ikke - så kan der ikke indkaldes til 
ekstraordinær GF. 
Claus: hvorfor kan NP ikke stå for det og så kan et bestyrelsesmedlem underskrive? Svar HS: 
Praksis har været, at bestyrelserne har bemyndiget andre opgaven, men det er ikke i henhold til 
vores vedtægter. Bestyrelsen ønsker juridisk sikring, så det bliver gjort lovligt. At fastholde en 
person i bestyrelsen skal underskrive, vil kunne resultere i at medlemmer og potentielle kunder 
skal komme forbi 2-3 gange for noget havnefogeden kunne ordne på én gang.   
 
Efter optælling: 
Dirigenten: der er mere end 2/3 for forslaget, derfor skal der indkaldes til en ekstraordinær GF, 
med henblik på at afklare, om forslaget endeligt kan vedtages. 
 
 

e. Forslag nr. 5: Indledende undersøgelser med henblik på evt. senere fusion af foreningen 
med Skive Sejlklub 
A (JA): 62 stemmer VEDTAGET 
B (NEJ): 13 stemmer 
 

Spørgsmål og svar til forslag 5 
Kurt: kan man ikke gøre det ved håndsoprækning? Svar dirigenten: skriftlig afstemning, da der fra 
medlemskredsen er et ønske herom. 
Steen Nielsen: har ventet længe på forslaget. 
Peter Georg: hvis der skal laves en fusion, så skal også roklubben og de andre klubber også med. 
Svar HS: hvis flere klubber, kunne man have en fælles formand, fælles administration mv. Der er 
ikke mange der har lyst til at sidde i bestyrelserne. Forslaget er sat frem for at ingen skal føle, at 
bestyrelsen går bag ryggen på folk. 
 

f. Forslag nr. 6: Indførelse af æresmedlemskab 
6.1 Indførelse af æresmedlemskab 
A (JA): 45 stemmer 
B (NEJ): 24 stemmer 
Blanke: 4 stemmer 
 
FORSLAGET FALDER, DA DER IKKE ER 2/3 AF DE TILSTEDEVÆRENDE MEDLEMMER, DER 
HAR STEMT FOR FORSLAGET. Derfor udgår pkt. 6.2 og 6.3 også, alt jf. dagsordenen.  

 
Spørgsmål og svar til 6.1 
Dirigenten: her skal der også være 2/3 af de tilstedeværende, der stemmer for forslaget, hvis det 
skal udløse en ekstraordinær GF. 
Steen Nielsen: vi er en kommerciel forening, derfor kan vi ikke have æresmedlemmer. 
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Ulrich: det har indvirkning på vores pladsleje? Svar HS: æresmedlem vil få gratis adgang til 
arrangementer, de har ikke stemmeret eller mødepligt, der er ikke tale om gratis pladsleje, men 
”hvad det indebærer” henhører reelt under pkt. 6.2. De får billede i sejlerstuen, det er en 
påskønnelse af nogle, der gør en ekstra indsats. Både medlemmer og bestyrelse kan indstille. 
Johnny Vestergaard: det bliver ikke vedtaget, fordi der bliver stemt for i dag? Svar dirigenten: hvis 
der er 2/3 for forslaget, skal forslaget på en ekstraordinær GF. 
Steen: opfordrer til at man stemmer nej, og så kan bestyrelsen arbejde videre med et bredere 
medlemskab til fx passive medlemmer. 
Dirigenten: der skal ikke være afstemning om pkt. 6.2 og 6.3, da punktet skal på en ekstraordinær 
GF, HVIS pkt. 6.1 får mindst 2/3 stemmer for forslaget af de tilstedeværende medlemmer. 
 
 
Add6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter 
Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Mads Dahlke (modtager genvalg) 
   Lars Skov (modtager ikke genvalg) 
   Bjarne Sørensen (modtager genvalg) 
Suppleanter på valg er: 1-årig Gert Daugaard (modtager genvalg) 
  2-årig Ny suppleant skal vælges 
På sidste GF blev Gert Daugaard valgt ekstraordinært for en 1-årig periode. Derfor er han på valg i 
år igen. Der skal vælges ny suppleant for en 2-årig periode, fordi Henrik Svenningsen var 
suppleant, da han tiltrådte som formand. 
 
Dirigenten: Forslag til nye kandidater? Peter Svane, Frank Larsen og Ib Sohn. 
 
Præsentation af kandidater: 
Peter Svane: 50 år, uddannet maskinmester, arbejder som key account manager. 
Frank Larsen: 55 år, har været tømrer og tømrermester, kan bidrage med håndværksmæssig 
viden. 
Ib Sohn: repræsenterer sejlklubben 
Bjarne Sørensen: bestyrelsesmedlem i 12 år 
Mads Dahlke: bestyrelsesmedlem i 2 år 
 
Følgende medlemmer blev valgt ind til bestyrelsen: 
Mads Dahlke, Bjarne Sørensen og Peter Svane blev valgt. 
 
Dirigenten: Forslag til kandidater som suppleanter? Flemming Klug og Frank Larsen 
 
Følgende medlemmer blev valgt som suppleanter: 
  1-årig (lige år): Gert Daugaard  
  2-årig (ulige år): Flemming Klug 
 
 
Add7: Valg af revisor 
Palle Toft fra Dansk Revision er enstemmigt genvalgt. 
 
Add8: Valg af kritiske revisorer 
Anders Kaastrup Olesen og Kaare Weber er genvalgt. 
 



Side 23 af 24 

Ordinær Generalforsamling Skive Søsports Havn 2016 

Add9: Eventuelt 
a. Passiv medlemskab 
Skal vi kigge på en form for passiv medlemskab? Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse. 
Henrik Sørensen: Hvis det betyder større belastning af sejlerstuen, så ønskes det ikke.  
Michael Møller: det kunne man diskutere i en evt. fusion med andre klubber. 
Kenneth Fuglsang: god ide. 
Frank Larsen: god ide 
Peter Georg: god ide med liv på havnen, men foreningen har kun et formål – at udleje bådpladser. 
Hvad skal et passivt medlemskab bruges til? Svar HS: Vi vil i videst mulig omfang inddrage 
medlemmerne via online-survey til at fremkomme med forslag mv. og se hvordan et sådan 
medlemskab evt. kan skrues sammen. 
 
Vejledende tilkendegivelse: der er stemning for forslaget 
 
b. Elektronisk afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 
Der ønskes en tilkendegivelse, om ekstraordinær generalforsamling kan afholdes elektronisk, hvis 
det drejer sig om projekter, der fx ser ud til at overskride budgettet. Skal der bruges tid på at 
undersøge, om det kunne være en mulighed? 
Steen Nielsen: koncentrer jer om renovering 
249: ser ikke et problem i budgetoverskridelse, hvis der er gode argumenter 
Anders Olesen: hvis bestyrelsen overskrider budgettet er der en grund til det, der skal ikke 
stemmes om alt. Svar HS: der skal ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved den måde, økonomien 
bruges. Ønsker derfor beføjelser til de større investeringer/renoveringer.  
Anders Olesen: elektroniske undersøgelser er fint, fx tilkendegivelser 
456: Det må være nemmere at få elektroniske svar 
Dirigenten: Der kan ikke være tale om elektronisk ekstraordinær generalforsamling ud fra det 
oplyste, men om elektronisk tilkendegivelse, som bestyrelsen efterfølgende kan træffe endelig 
beslutning ud fra. 
 
Vejledende tilkendegivelse: der er stemning for, at bestyrelsen spørger elektronisk om fx 
overskridelse af budget 
 
c. Vedtægter 
HS: vedtægterne skal have et eftersyn.  
 
d. Tankanlæg 
Søren Knudsen: vedr. forslaget fra sidste GF om tankanlæg. Svar HS: ingen forslag er glemt. Det 
ligger i den langsigtede plan.  
Søren Knudsen: hvornår kan vi forvente at høre mere om tankanlæg? Svar HS: Forslaget blev ikke 
godkendt på sidste generalforsamling.   
Henrik Sørensen: forslaget sidste år var baseret på kortbetaling. 
Torben Fly: det er for ringe, at der ikke er et tankanlæg endnu. Svar HS: Hvorfor har ingen så rejst 
det under pkt. 5? 
 
e. Kran 
Steen Nielsen: der ønskes en ny kran 
Torben Fly: hvis der skal brugerbetaling på kranen, så skal der brugerbetaling på alt (el) 
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f. El 
Steen Nielsen: ønsker betalingsstrøm.  
 
g. Leon 160: sæsonen starter 1. april - er der strøm ude og slanger klar? HS: Bestyrelsen vil lægge 
slanger ud og åbne for strømmen.  
 
  
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede dagsordenen for udtømt og forsamlingen 
opløst. 


