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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. 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleant: 
7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. 
8. Valg af 2 kritiske revisorer. 
9. Eventuelt. 

Referent: Rikke Salkvist 

Bestyrelsen:  Formand Flemming Klug (FK), Henrik Sørensen (HS), Mads Dahlke (MD), Bjarne Sørensen (BS), Lars 
Rasmussen (LR) samt suppleant: Lars Skov (LS) – Bestyrelsesmedlemmer vil i referatet blive betegnet ved deres 
initialer, under spørgsmål og svar.  

Referat: 

Add1: Valg af dirigent 

Formand Flemming Klug byder velkommen.  
Bestyrelsen foreslår Gitte Søgaard (GS), som dirigent. Der er ingen andre forslag.  Anders Olesen og Kaare Weber 
vælges som stemmetællere. Generalforsamlingen godkender dagsordenen. 

 
Add2: Formandens beretning: 

Formandens beretning 2016 

1. Indledning 

2015 har været et stille år på havnen. Der er ikke sket de store revolutionerende ting, havnen er i en god 
gænge, der er styr på det meste og det er min opfattelse at de fleste er ganske godt tilfredse med at have en 
bådplads i Skive Søsports Havn. 

Vi har haft pænt med gæster i en sæson som ellers var præget af regn og rusk. Jeg personligt tilbragte 
sommeren blæst inde i forskellige havne og resten af tiden siddende i ly for byger. 

Lukningen af havnen i november blev en rigtig god dag. Masser af arbejdsomme medlemmer var troppet op 
og de gav en stor hånd, tak for det. 
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2. Rikke. 

På sidste generalforsamling fortalte vi om tiltaget med at ansætte en deltids kontor medarbejder. Det er 
Rikke som fik opgaven og hun har løst den til UG med kryds og slange. Rikke sørger for at alt bliver betalt til 
tiden, hun sørger for at opkræve medlemmerne for det de nu skal betale for. Al postering klares straks i nyt 
online system så vi til enhver tid kan få en status på vores økonomi. Rikke er også den der i praksis står for 
pladsudlejning, hun tager imod opsigelser og hun tager vel imod nye medlemmer i havnen. Det er også Rikke 
der styrer ventelisten så pladser fordeles fair og i den rigtige rækkefølge. Det er ikke Rikke I skal skælde ud, da 
hun udelukkende administrerer efter de retningslinjer bestyrelsen har givet. Vi er sikre på at nye medlemmer 
oplever en bedre, hurtigere og mere fejlfri indgang til havnen med denne løsning. 

Det er stadig Lars Rasmussen, eller hans efterfølger, der har det formelle ansvar og det er også ham der 
behandler henvendelser og spørgsmål udover det daglige fra medlemmer og kommende kunder. 

Vi har tilstræbt at administrere ud fra de gældende regler, det betyder at alle bliver behandlet lige og alle skal 
igennem de samme procedurer. Det kan for eksempel ikke lade sig gøre at to medlemmer aftaler at bytte 
plads, man kan ikke reservere sin plads til en andens båd når man ikke selv bruger den, og så videre. 

I det daglige er der ganske få medlemmer der overtræder reglerne og det er godt. Desværre fylder de få en 
del for administrationen. 

Man kan som medlem ikke forvente at havnen tryller en større plads frem fra dag til dag, det er dejligt at 
vores medlemmer køber nye og større både, men hverken Rikke eller bestyrelsen kan eller vil, flytte pæle 
dagligt for at tilpasse havnen til de nye både. Pladsens bredde er fast og kan ikke umiddelbart ændres, det 
kan betyde at en ny og større båd kan medføre at man fremover skal være på en anden bro end man plejer. 
Hvis man ikke vil flytte skal man nok undersøge mulighederne inden slutseddel underskrives. 

Vi har ikke en begrænsning i hvor lang en båd må være her i havnen, men det bør vi måske overveje at 
indføre i fremtiden, alternativt skal havnen måske bygges om så der bliver ekstra lange pladser. 

 

3. Svanen. 

Som nogen af jer måske har bemærket er kulturbåden ”Svanen” kommet til havnen. Som omtalt på sidste 
generalforsamling har vi lavet en 2 års prøveperiode hvor Svanen ligger mellem bro 3 og bro 4. Det er 
bestyrelsens håb at Svanen vil være med til at skabe mere liv i vores havn. 

Bestyrelsen har noteret at enkelte medlemmer ikke enige i beslutningen om at få Svanen ind i havnen. Det 
har vi noteret. 

Vi skal senere i dag stemme om den nye bestyrelse skal arbejde for at få Svanen flyttet til bro 5. Det er et 
forslag fra et medlem der skal tages stilling til. 

 

4. Havnefoged. 

Sidste år snakkede vi længe om at få ansat en havnefoged. Det kan udefra se ud som om vi ikke har gjort 
noget ved det i bestyrelsen, men det har vi faktisk. En del forskellige løsninger har været i spil, og nu ender 
det med at vi ansætter en havnefoged ca. fra 1. april, vedkommende ansættes i 700 timer fordelt ujævnt over 
året. Da vi mener at dette er en stor og vigtig beslutning har vi valgt at det skal være den nye valgte bestyrelse 
der skal foretage ansættelsen, iblandt de mange gode ansøgninger vi har fået. 

Så kan vi langt om længe få opfyldt ønsket om en havnefoged, det bliver godt. 
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5. Spuns og bro 5. 

Langt om længe ser det ud til at kommunen endelig udbedrer de fejl og skader der er på havnens værker. 
Spunsen mod parkeringspladsen bliver skiftet eller udbedret. Ved bro 5 laves der en løsning der stopper 
udskridning af materiale fra Strandtangen til havnebassinet. Kommunen har afsat 800.000,- til opgaven, vi 
glæder os til det er færdigt og håbet at de husker at fjerne det materiale der allerede er skredet ud i havnen. 

 

6. Frihavnsordningen. 

Frihavnsordningen kører i sin rolige gænge, Jytte administrerer ordningen til alles tilfredshed. Der har været 
lidt afgang men også nogle nye havne der har tilsluttet sig. Så alt i alt går det godt med FH. 

Som noget nyt har vi fået frihavnene med ind på havneguide.dk. Efter at siden blev frigivet er antal kliks 
eksploderet, så vi tror på at sejlerne har taget den nye side til sig. 

 

7. Skive Festival 

2015 blev året hvor Campen var flyttet ud på Skive Camping. Flytningen medførte at festivalen pludselig ikke 
skulle hjælpe med hegn og oprydning på strandvejen mere. Politi og hjemmeværn droslede også deres hjælp 
ned.  
Heldigvis gik det nogenlunde set fra havnen. Klubberne var gode til at holde området rent og pænt. 
Vi havde lidt knas med rengøringen da der var mest tryk på, men vi kom igennem festivalen med skindet på 
næsen. 
I 2016 er Campen tilbage på dyrskuepladsen, spændende at se hvad festivalen vil byde ind med i år. 
Vores vagt Jesper, havde desværre nogle kedelige oplevelser med nogle af vores medlemmer. Utroligt at 
voksne mennesker ikke kan opføre sig pænt og rette sig efter de henvisninger de får fra vagten. Vi ansætter jo 
Jesper for at få tingene til at glide på en ordentlig måde, ærgerligt at han skal overfuses, trues og råbes ad. 
Festivalen er en medvirkende årsag til at jeg ønsker at trække mig fra bestyrelsen, der er simpelt hen for 
meget brok og ballade, desværre mest fra vores egne medlemmer. 

 

8. Vagtskifte 

Og så er vi fremme ved vagtskiftet. Jeg personligt er kommet til et punkt hvor energien ikke er til alt det 
negative, jeg ville med glæde deltage i bestyrelsesarbejdet hvis det kunne foregå i en positiv ånd. Jeg 
forlanger ikke at alle er enige, langt fra, men hvis bare alle kunne respektere hindanden, holde sig til sagen, og 
måske endda til sandheden ville det være dejligt. Vi har haft et fint samarbejde i bestyrelsen og prøvet 
forskellige ting. Svanens indtog i havnen har været italesat længe, uden mange kommentarer, først når den 
ankommer skal man lægge øre til alverdens klynkeri og ballade, desværre meget af det bag vores ryg. 

I perioder skulle man tro at det var på havnen i Hvalpsund eller Fur at vores havns fremtid skulle debatteres 
og besluttes. Sågar Sejlklubbens generalforsamling bruges til dette. 
Rigtig mange medlemmer er positive, konstruktive, hjælpsomme, iderige og i bund og grund rare mennesker. 
Og tak til dem for deres måde at være medlemmer på. Ingen tak til dem der konstant prøver at snyde havnen 
for egen vinding, dem der ligger på lur for at tage billeder af andre, dem der bevidst lyver for at genere andre 
sagesløse medlemmer, dem der med bagtaleri og snak skaber den dårlige stemning, dem vil jeg ikke savne. 

Jeg kan ikke vide hvorfor Henrik og Lars har valgt at stoppe, det må de selv orientere om hvis de ønsker det. 
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Resultatet er at vi skal bruge 3 nye medlemmer til bestyrelsen i aften. Jeg håber det lykkes, det er faktisk en 
veldrevet havn med god økonomi. Så meld jer endelig når vi kommer til det punkt. 

 

9. Langskibsbroer 

Der har længe været snak om at vi mangler langskibspladser i Skive, mange sejlere kan bedst lide at ligge 
langskibs når de besøger fremmede havne og den mulighed har vi ikke rigtig i Skive. 

Vi har som bestyrelse lyttet til de medlemmer der har henvendt sig om dette og vi har fået udarbejdet et 
forslag som vi i bestyrelsen kan bakke op. Vi benytter chancen til at få lidt flere kajmeter som vi kan udleje til 
brede pladser, dem mangler vi nemlig. 

 
10. Sejlerstue 

Vi har i bestyrelsen tænkt mange tanker om vores lokaler på havnen og vil senere vise en skitse over hvad der 
kan lade sig gøre. I princippet virker vores badeafdeling fint men der er visse fejl og mangler. Vand der løber 
væk fra afløb, upraktisk gulvbelægning og flere andre ting gør at vi gerne vil ændre på lokalerne.  

Et andet mål er udvidelse af sejlerstuen så flere kan få plads i vores lokaler på samme tid. Vi har ikke et 
færdigt forslag på plads endnu men vil vise jer de overvejelser vi har gjort indtil nu i samarbejde med arkitekt 
Dorthe Sigh. 

 
11. Mangler 

Der har også været ting vi ikke kom i mål med. Jeg skal ikke trætte jer, men bare nævne nye lejekontrakt med 
kommunen, molehoveder og renovering af flydebroer.  

Vi kom dog i mål med vores renovering af A-huset, miljøgården. Nu skal man bruge kort for at komme ind i 
miljøgården, det har givet lidt mindre storskrald, men der er stadig nogen der forveksler vores miljøgård med 
kommunens genbrugspladser, vi troede det var fremmede der smed affald her, men det viser sig at være 
nogle blandt vores medlemmer, træls. 
 

12. Tak 

Lad mig slutte beretningen med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et livligt år med mange gode og også 
skæve ideer og snakke. Tak til Rikke for samarbejdet, tak til alle de glade og positive medlemmer der gerne 
giver en hånd. 

Tak til Henrik og Lars for deres indsats, og god vind til den nye bestyrelse som nu skal tage over. 

Hermed skal jeg overgive beretningen til forsamlingen. 

*** 

Kommentarer til formandens beretning: 

Henrik Svenningen 271: Vedr. Skive Kommune og spuns – er pengene bevilget eller er det en indstilling fra teknisk 
forvaltning? Svar FK: Pengene er bevilget og skal bruges i år. 
Johnny Vestergaard 143: Hvorfor går Lars og Henrik af? Svar LR: pga. personlige og arbejdsmæssige årsager. Svar 
HS: pga. for meget negativitet og uenighed. Der bruges meget fritid på bestyrelsesarbejdet. 
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Beretningen godkendes. 
 

Add3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Lars Rasmussen fremlagde års regnskab for 2015. 

Kommentarer fra kritiske revisorer: 
Anders Olesen: alletiders ide at få bogholder på. Det lever op til bestyrelsens beslutning. Flot regnskab. 

Spørgsmål og svar til regnskab for 2015: 
Henrik Svenningsen 271: Renovationsudgifter er steget, hvorfor? Svar LR: pga. bortskaffelse af olie, batterier mv. 
Svar FK: der er anskaffet containere samt udgift ifb festival, som er viderefaktureret. 

Regnskabet er godkendt. 

 

Add4: Behandling og vedtagelse af budget og takstregulativ 

Lars Rasmussen fremlagde budget og takstregulativ for 2016. 

 
Takstregulativ Gældende for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 

Tegningsgebyr:  Kr. 500,- (ved indgåelse/ændring af lejemål).  

Pladsleje:   Kr. 1550,- (kr. 1240,- pr. meter + 25% moms) 

Pladsleje – kun vinter kr. 1000,00 (kr. 800 +25% moms) korttidsleje  

Gæsteleje:  Kr. 150,- pr. påbegyndt døgn incl. forbrug af el og vand. 

  FH-sejlere: Kr. 25,- pr. døgn for miljø/el/vand. (Første 3 døgn) 

Serviceafgift:   kr. 200,- (medlemmer med fast bopæl i båd). 

Leje af kran pr løft: Medlemmer af SSH:  Kr. 200,-  pr. løft. 

  Ikke medlemmer:  Kr. 500,-  pr. løft.  

Bad:  Kr. 2,- pr. minut.   

Vaskeri:  Vaskemaskine: Kr. 25,- pr. vask.  

 Tørretumbler: Kr. 25,- pr. periode. 

El:  Kr. 3,00 pr. kwh.    (Uden for sæson, samt i f. m. fast bopæl 

FH-havne:  Mærker:   Kr.    10,- pr. stk.  

  Adm. gebyr:   Kr.  300,- 

Rykkergebyr: Kr. 200,-  

 
Spørgsmål og svar til budget og takstregulativ for 2016: 
Anette 238: Er det helt umuligt, at det kommer til at ligne hinanden ift. pris i havne under FH? Svar LR: Det bliver 
påtalt herfra, at det skal reguleres. 
Peter Svane 261: I forhold til at hæve gæsteleje til 150 kr. – det er maks. 20.000 kr. ekstra. Er det værd, at lejen 
sættes op fra 100 kr. til 150 kr. – folk kommer ikke tilfældigt forbi Skive. Kan prisen holde nogen væk? Svar LR: 
Mener ikke at det vil afholde folk fra at besøge havnen. Der er mange udlændinge, der også besøger havnen. Vi 
har gode faciliteter, dog er der langt ind til byen. 
Hans Chr. Eriksen 107: Med hensyn til frihavnsordningens pris. Kan man differentiere det? Sådan at kommer man 
fra en havn der er dyr, så skal man også betale en høj pris? Svar HS: nej. 
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Peter Svane 261: Kunne man i festivalperioden sætte prisen op? FK: det kunne man godt, men det vil koste mere 
at indstille automaten, end man vil få ind af indtægter. 

Budgettet er godkendt. 
Takstregulativet er godkendt. 
 

Add5: Behandling af eventuelt indkomne forslag 

1. Forslag fra bestyrelsen om etablering af bro frag på bro 2, samt langskibs bro for enden af Bro 1 og for 
enden af bro 2 blev fremlagt af Henrik Sørensen iht. det på indkaldelsen til beskrevet forslag. 

Spørgsmål og svar: 
GS: Bestyrelsen har hidtil anskuet det som udvidelse af et eksisterende anlæg. På grund af usikkerheden herom, 
vælger bestyrelsen at trække forslaget som egentligt beslutningsforslag. Det tilføjes under evt. og bestyrelsen vil 
gerne høre medlemmernes interesse for forslaget. 
Johnny Vestergaard 143: Er der mulighed for at køre bestyrelsens forslag igennem, under forudsætning at det kan 
godkendes ift. vedtægterne §9? Svar GS: Bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes holdning til forslaget, om der 
skal arbejdes videre med det eller ej. 
???: Hvor stor en del af medlemmerne er til stede? Svar GS: ikke nok. Her gik snakken på, om antallet af 
medlemmer efter § 9 ville være nok til at vedtage et forslag, der krævede kvalificeret flertal, på kun én 
generalforsamling. 
Torben Fly 384: Har tilkendegivelsen ikke være til stede før? Og så bliver det først til næste år at det kan 
besluttes? Svar GS: Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 
Anders Olesen 115: Kan ikke huske en tilkendegivelse af det. Første gang det er drøftet er den 19/1 i bestyrelsen. 
Svar FK: Det blev ikke nævnt på GF sidste år. Men nævnt på medlemsmøde i efteråret. 
Hans Chr. Eriksen 107: Hvordan kan bestyrelsen tage bestik af det, når der skal en ny bestyrelse til? Svar GS: Man 
kan godt indhente forsamlingens holdning til forslaget. 

 

 

2. Forslag fremsendt af Jens Viborg plads 301:  

”Skal bestyrelsen pålægges at arbejde for at få Svanen flyttet fra bro 4 til bro 5?” 

Ud fra følgende argumenter: 

– ordensreglerne siger klart og tydeligt at husbåde afvises 
– havnens faste brugere bliver generet og hindret i manøvreringen af deres både 
– båden hæmmer udsigten for både bådejere og besøgende på havnen (grillpladsen er ikke så attraktive længere) 
– båden skæmmer en ellers flot og indbydende lystbådehavn 
– SVANEN vil være noget lettere at bugsere ud, hvis den udlejes, når den flyttes til bro 5 

Kommentarer fra forslagsstiller: 
Ønsker Svanen helt ud af havnen. Ellers ønsker han den hen på bro 5. 

Kommentarer fra formanden FK: 
Det er ikke helt nyt, at svanen skulle komme. Bestyrelsen har valgt placeringen af Svanen, ikke lejeren. Den ligger 
ved en flydebro, dvs. adgangen er meget nemmere. De der er blevet berørt af det, er blevet tilbudt anden plads 
uden beregning. Der er lavet et overslag ved evt. flytning ca. 70.000 kr. Der ligger andre bådejere der, hvor den 
evt. ønskes flyttet hen. Ved bro 5 skal den ligge på langs og vil lægge beslag på 30 meter – mister pladser og 
indtægter. Svanen giver en god lejeindtægt. Bruges kun til kulturelle ting. Lejekontrakt udløber i 2017. Det er 
vurderet at den vil være til gene for dykkerklub og windsurfere, hvis den blev placeret ved bro 5. Vi anser den ikke 
som en husbåd, fordi der ikke skal bo folk på Svanen. Det er et håb, at på bro 4 vil Svanen blive brugt mere, end 
hvis man skal forbi slæbestedet. 
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Spørgsmål og svar: 
Ejner Pedersen 429: Er ikke generet af den. Hvad generer Jens Viborg? Hvad er planen med den?Svar FK: Det er 
aftalt, at havnens brugere må bruge båden udvendig og senere indvendig. Kan blive en værdi for havnen. Bliver 
ikke lånt ud til fødselsdage osv. Kun til kulturelle formål. Afgående bestyrelse har plan om at bekoste borde og 
bænke, evt. grill, så den kan blive brugt. Det er ikke sat i værk, når glæden ikke er så stor. De berørte er blevet 
tilbudt løsninger. 
Kenneth Fuglsang 440: Svanen skal flyttes, står skrå ved lavvande. Der er en udgift ved at flytte den uanset. Der 
kunne laves en rampe fra bro 5 og ned på Svanen. Pt kan man ikke bruge toiletterne på Svanen. Der må være 
minimalt tab på lejeindtægt. Svar FK: Toiletter kan bruges, den er udstyret med septiktank. Kommunen tømmer 
den. Den er længere end den er bred, så den tager flere pladser på bro 5. 
Christian Østergaard 414: Tak til bestyrelsen for at få et højhus som nabo. Jeg ønskede at beholde min plads. Har 
ingen udsyn. Har problemer med at komme ud. Bestyrelsen kan ikke være bekendt at flytte Svanen derind. Svar 
FK: De 70.000 er udgift for at flytte Svanen ift. reetablering af pæle osv. 
Henrik Svenningsen 271: Man kan slå definitionen af en husbåd op. Kunne man pålægge den nye bestyrelse at re-
designe havnen på den lange bane? Svar HS: Med de ressourcer, der er i bestyrelsen, kan man ikke favne så bredt. 
Der har før været foreslået fornyelser, men det blev uoverskueligt med alle de ønsker. Derfor har man taget et 
projekt af gangen. 
Anders Olesen 115: Det er et luksusproblem. Vi har en havn med et kæmpe overskud. Svanen ligger skidt. 
Nedsætte udvalg der kan tænke tanker omkring visioner for havnen. Det ville give mening.  
LR: Bestyrelsen er blevet kontaktet af kommunen. Det er ikke for at genere nogen, at man har sagt ja til det. 
Tankerne med placeringen af Svanen er, at den tilbyder nogle faciliteter, som alle medlemmer kan få glæde af. 
God udsigt. Problemstillinger ift. generede medlemmer. Potentiel sejlerstue. Attraktiv bro 3 og 4. De fleste søger 
mod bro1 pga. faciliteter bad og sejlerstue. Beslutningen om placering er taget ift. bedst mulig potentiale. 
Rene Holm 121: Mener at bestyrelsen skal beslutte placering, og det skal ikke drøftes på en generalforsamling. 
Peter Svane 261; Begrænset periode der er tale om. Det kunne godt være at den bliver en succes, hvis ikke så er 
den væk i 2017. Skal der slås om det? 
John Stephansen 381: Holder med Anders, at der er en sund økonomi. Svanen skal ikke være her i havnen. Skal 
tages med i fremtidsplaner. Bestyrelsen kunne indkalde til inspirationsmøde og evt. købe midler udefra til at 
tegne op. Svar HS: Der blev afholdt møde i oktober, hvor der blev stemt for, at der skulle laves broer. 
Jan Espersen 247: Er ikke tilhænger af Svanen. Svanen kunne godt ligge på bro 5.  
Gert Daugaard 164: Er ikke generet af Svanen. Man skal tage hensyn til de medlemmer, der er generet af Svanen. 
Er nogen utilfreds, så brug de 70.000 på flytning. 
Peter Georg Jensen 333: Hvis den blev lagt på østmolen, ville den kunne bruges.  
Michael: Hvad er pladslejen? Svar FK: 40.000 om året. Måske vil de være med til at finansiere havnefoged. 
Lars Skov 153: Der findes motorbåde der er lige så høje og lange. Kan også tage udsynet. 
Niels Bo Nielsen 452: Svanen står skævt ved lavvande. Havnens brugere er blevet gidsler. Uheldig placering. Andre 
havne har sagt nej til Svanen. Den skal ikke være til gene.  
Sebastian Westerhoff 322: Hvis langskibs på bro 5, kommer den til at genere ved tankning? 
FK: Der var masser af ballade om restaurantens husbåd ved bro 5. 
LR: Ønsker ikke at genere de to klubber der ligger ved bro 5, de har vinduer ud mod bro 5. 
Rikke Holm 121: Bliver trist over så stor uenighed og negativitet blandt medlemmerne. Svanen kunne ligge for 
enden af bro 1. Udfordringer kan ikke løses for alle. 
Torben Fly 384: Surfklubben er måske glad for den, har brugt den til tilskuere ved surfstævner. Sikkerhed? Den 
ligger ikke stabilt. 
Jens Viborg 301: Kan bruges til mere ved bro 5. Mener Svanen er en husbåd. Svar FK: Uanset placering havde det 
været et problem. Der blev tilbudt pladser til Jens Viborg og Christian Østergaard. 
Jens Viborg 301: Ønsker afstemning om flytning eller ej. 
Torben Fly 384: Bakker bestyresen op for godt initiativ. Lad os finde en løsning. Har surfklubben noget imod den? 
Svar LS: De ville have haft den ude på vandet, men det er den ikke godkendt til. 
Anette 238: Lad os få gang i afstemningen. 
Gregers Kristensen 262: Bryder man kontrakten hvis man flytter svanen til bro 5? Svar FK: Ja. 
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69 stemmer er afgivet. 32 stemte for. 2 blanke. 35 stemte imod. Forslaget er faldet. 

 

Add6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleant 

Bestyrelsesmedlemmer på valg er:  Flemming Klug  (Ønsker ikke genvalg) 

   Henrik Sørensen  (Ønsker ikke genvalg) 

Suppleanter på valg er:  Lars Skov  (Ønsker genvalg) 

   Ny suppleant skal vælges 

 
Lars Rasmussen ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid. Lars Skov indtræder i sin funktion af 2. suppleant i 
bestyrelsen i stedet for Lars Rasmussen. Der skal vælges 1 suppleant ordinært for en 2-årig periode og 1 
suppleant ekstraordinært for en 1-årig periode, således at det rette antal suppleanter nu er valgt. 

 

GS: forslag til kandidater? Henrik Svenningsen, Rene Holm, Gert Daugaard, Ejvind Alf, Sebastian Westerhoff. 
 
Præsentation af kandidater: 

Henrik Svenningsen 271: Ejer af kutteren, 48 år arbejder i militæret 
Rene Holm 121: Bor i Viborg, arbejder ved Blücher (afløb) 
Gert Daugaard 164: Salgsdirektør, trækker sit kandidatur 
Ejvind Alf: Ikke til stede, arkitekt 
Sebastian Westerhoff 322: Arbejder ved forsvaret, har siddet i bestyrelsen (junior) i Viborg Sejlklub 

GS: Medlemmerne skriver 2 af de nævnte på deres stemmesedler. 

Afgivet 131 stemmer. Rene 57 stemmer. Sebastian 37 stemmer.  

GS: der skal vælges en suppleant for 1 år og en suppleant for 2 år. 

Suppleant 1 år: Gert Daugaard 

Suppleant 2 år: Henrik Svenningsen 

 
 
Add7: Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. 

På valg er registeret Revisor    Palle Toft 

Bestyrelsen anbefaler genvalg. 

GS: Er der andre forslag? 

Valg af revisor er godkendt. Palle Toft er genvalgt. 

 

 

Add8: Valg af 2 kritiske revisorer 

På valg er   Anders Kaastrup Olesen  

   Ulrich Maagaard  
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Det nævnes, at Ulrich ønsker at trække sig. Bestyrelsen foreslår Kaare Weber. Han modtager valg.  
Anders Olesen og Kaare Weber er valgt. 

 

Add9: Evt.  
Udvidelse af broerne 

Henrik Sørensen fremlægger forslaget.  

Kommentarer: 
Kaare Weber 259: Åndssvagt projekt til alt for mange penge. 
Jesper Møller 114: Hvordan skal man ligge derude i østenvind? 
Kenneth Fuglsang 440: Ikke plads til bro med både udenfor.  
FK: Pladsen foran A-husene er hotellets. 
???: Forslag ser godt ud. 
Anette 238: Ser godt ud.  
Kaare Weber 259: Er der andre omkostninger ved det? Ekstra pæle mv. Svar HS: Vi er i dialog med de 
medlemmer, der bliver berørte af ændringerne. 
Michael Christensen 245: Fortæller om indsejling, der er brug for plads til indsejling. 
John Stephansen 381: Hvis bro 3 bliver forlænget med 20 meter ser det fortegnet ud. Svar HS: Bro 2 kommer i 
linje med bro 3. 
Claus Eriksen 126: Mellem bro 1 og sejlklubben eller bro 1 og 2 – kan man lave kajen længere ude?  
Torben Fly 385: Der er ikke meget plads at gøre med ved indsejling. 
Jan Espersen 247: Svært at komme ud og ind. Der bliver for lidt plads til at svinge rundt. 
LR: Inde ved land er kommunens ift. langskibspladser – ikke Skive Søsports Havn. 
Ole Nielsen 117: Spunse i stedet for. 
Anette 238: Giver ikke ekstra bådpladser. 
Anders Olesen 115: Folk glemmer at vende skilte. Lav et udvalg. Udvid bro 2 med pladser. 
Peter Svane 261: Kan man spunse ved østmolen? 
Gert Daugaard 164: Er bekymret for træværket i forslaget. 
Henrik Svenningsen 271: Er det ikke de inderste pladser, der er svære at leje ud? Spunsvæg kan give mulighed for 
at alle kan ligge inderst. 
Kaj Ove Christensen 385: Havnen skal laves for havnens brugere - ikke kun for dem, der kommer som gæster. 
HS: Der kan kun laves pladser, hvis folk er med på at flytte rundt. Hvis de ikke vil, kan de ikke tvinges.  

 

GS: Der afgives en vejledende afstemning om bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget. 
63 stemmer afgivet. 2 blanke. 28 nej. 33 ja. 

 

Anette: dieseltank? 

HS: På facebook siden er der snak om en dieseltank. Der mangler en miljøgodkendelse for at kunne etablere et 
tankanlæg. Hvis under 6000 liter er godkendelsen lettere.  
Dorte Sign 362: Tager man forretningsgrundlaget fra værftet? 
Kenneth Holmes 307: Har man overvejet muligheden for tankning af benzin også? 
Michael Jensen 101: Rigtig god ide med dieseltank. 
Sebastian Westerhoff 322: Fin ide, men måske for stor udgift ift. tankning oppe i byen. 
??? Evt. samarbejde med Lars Klok – har man overvejet at kontakte ham? 
Johnny Vestergaard 143: Er det det samme diesel som det man tanker i byen? Svar HS: Den dieselolie som 
tankanlægget skal indeholde, hedder "marine diesel" og denne olie er ikke tilsat 7% bio-olie som alm. tankstander 
diesel er. Det er tilsætning af bio som giver mulighed dieselpest i tanken. 
Claus Eriksen 126: Skal havnen tjene på det? Svar HS: Ja det skal den!! Anlægget skal forrentes og man må 
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forvente at normal brug slider på anlægget, så der skal være et dækningsbidrag til diverse omkostninger, 
forsikring, slitage mv. Andre havne har fortjeneste ligger omkring kr. 1,00 pr/liter. 

Vejledende afstemning ved håndsoprækning: for at bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 

Ombygning badeværelse/sejlerstue 

FK viser skitse. HS forklarer.  

Vejledende afstemning ved håndsoprækning: for at bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 

Facebook gruppe 

Sebastian Westerhoff 322: På indkaldelsen til generalforsamling er der henvisning til den uofficielle facebook 
gruppe. Den nye bestyrelse må tage en beslutning om officiel eller uofficiel facebook gruppe. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Der var 69 stemmeberettigede til stede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


