Referat af Generalforsamlingen i Skive Søsports Havn 28. september 2021
Formand Henrik Sørensen bød velkommen.
1) Valg af dirigent
a. Gitte Søgaard blev valgt uden modkandidater. Dirigenten takkede vor valget og bemærkede som
følger:
i. Det blev konstateret at generalforsamlingen blevet indkaldt lovligt, samt at regnskabet har
været fremlagt til gennemsyn i Sejlerstuen i den, i Vedtægterne, anførte periode.
ii. Generalforsamlingen var dermed lovligt indvarslet.
iii. Det fremmødte antal medlemmer blev af Havnefogederne optalt til 58 ved
Generalforsamlingens begyndelse.
iv. Dirigenten gjorde opmærksom på at Generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig i
forhold til ændringer i vedtægterne, da der mindst skal være 1/3 af samtlige medlemmer
(mindst 99 ud af total 296 medlemmer per d.d.) jf. Vedtægternes paragraf 9.
v. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i indkaldelsen fejlagtigt blev anført at fire personer
var på valg. Da Torben Fly ikke var på valg, blev dette korrigeret.
vi. Dagsordenen blev herefter godkendt.
vii. Niels Jørgen Knudsen (139) og Anne-Sofie Svejgaard (155) blev valg til Stemmetællere.
2) Formandens beretning
Se bilag 6.
a. Der blev stillet følgende spørgsmål/bemærkninger:
i. 261 Niels Nørgaard Petersen.
Hvordan forholder campingpladsen sig til vores autocamperpladser, og hvad skal vi med
dem?
1. Formanden anførte, at umiddelbart er indtrykket, at autocamperne ikke søger mod
campingpladserne. Desuden er mange autocamper tidligere sejlere, hvorfor de
gerne vil være i tilknytning til havnemiljøet.
Bidraget fra autocamperne er medvirkende til, at vores havnepenge ikke stiger
foruden at det giver liv på havnen.
ii. 210 Niels Bo Nielsen
1. Det ser ud til at de evt. nye pladser er placeret inde på selve Strandtangen, hvor bl.a.
Skive Festival afholdes.
a. Formanden svarede hertil, at autocamperpladserne er lukket i forbindelse
med arrangementer der overlapper pladserne.
iii. 601 Flemming Madsen
1. God ide med toilet.
b. Beretningen blev taget til efterretning af Generalforsamlingen.
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3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
a. Fremlagt af revisor Søren Hald Vestergaard da revisor Palle Toft var på ferie.
Se bilag 3.
Der blev stillet følgende spørgsmål/bemærkninger:
i. 245
Michael Møller Christensen
1. Er der et lille underskud på slag af diesel?
a. Bestyrelsesmedlem Henrik Eriksen forklarede, at det er der ikke.
b. Regnskabet for 2020 blev godkendt af Generalforsamlingen.
c. Bemærkning efter behandling af vedtægtsændringerne, dagsordenens punkt 5.1:
i. 439 Kritisk revisor Kaare Weber: Husk at investere fornuftigt således der også er penge til
hvis der f.eks. kommer en hård isvinter, hvor alle pælene beskadiges.
4) Behandling og vedtagelse af budget samt takstregulativ for det kommende år
a. Fremlagt af Søren Hald Vestergaard da Revisor Palle Toft var på ferie.
b. Budget
Se bilag 4.
i. Der blev stillet følgende spørgsmål/bemærkninger:
1. 243 Claus Bjerre
a. Hvad med udgifterne til vedligehold af tankanlægget. Skulle vi lade prisen
stige lidt, så disse udgifter også blev dækket?
i. Bestyrelsesmedlem Henrik Eriksen anførte hertil, at SSH også
modtager noget tilskud, så det går formentlig lige op, eller med et
mindre overskud.
2. 606 Jesper Hansen
a. Udgifter til rengøring falder, hvorfor?
i. Formanden forklarede, at Covid-19 situationen sidste år bevirkede
at SSH havde øgede omkostninger hertil. Disse forventes ikke i 2021.
ii. Budget for 2021 blev godkendt af Generalforsamlingen.
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c. Taksregulativ
Forslag til ændringer med rødt i bilag 5.
i. Der blev stillet følgende spørgsmål/bemærkninger:
1. Vedrørende Frihavnsordningen:
a. 243 Claus Bjerre
i. Vi skal være attraktive.
b. 245 Michael Møller Christensen
i. Det kunne evt. være gratis
c. 429
Ejner Pedersen
i. Vi er vist nogle af de eneste der er så billige.
d. 463
Michael Holm
i. Gratis strøm skal overvejes. Kan vi evt. tage penge for det der bliver
brugt?
ii. Læg pres på TallyWeb
e. 210 Niels Bo Nielsen
i. Der er stor forskel på både, og deres forbrug.
f. 370 Andrea Løvemærke
i. Kunne TallyWeb evt. udfordres.
g. 611 Benny Overgård Nautrup
i. Prisen er så lille at 40 er en fair pris.
h. 460 Leif Tolstrup
i. Pris ok.
i. 237 Michael Philipsen
i. Er det kun både udefra.
1. Ja.
j. 412 Per Vig Laursen
i. Betal for det du bruger. Kan man lave, så man køber blokke af
strøm?
k. 609
Simon Samuelsson Laursen
i. Prisstigning. Pres på. Evt. adskillelse af el og plads
l. Med baggrund i medlemmernes bemærkninger blev det aftalt, at den
kommende bestyrelse arbejder videre med dette punkt.
2. 601 Flemming Madsen
a. Hvad går fastlægger pladslejen til?
i. Henrik Eriksen svarede hertil, at dette bliver brugt til rengøring,
forbrug osv.
ii. Det foreslåede Taksregulativ for 2021 blev efter afstemning godkendt af
Generalforsamlingen uden ændringer.
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5) Behandling af eventuelt indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag til nye opdaterede vedtægter.
Se bilag 1.
i. På bestyrelsens foranledning forklarede dirigenten bestyrelsens bevæggrunde for at foreslå
vedtægtsændringer.
Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer punkt for punkt.
ii. Der blev stillet følgende spørgsmål/bemærkninger:
1. 234 Ejvind Alf Jensen.
a. Hvad med Ordensreglementet?
i. Formand Henrik Sørensen:
209 Max Laigaard har hjulpet med at gennemgå og opdatere
Ordensreglementet. Resultatet heraf skulle gerne kunne være klar
til næste GF.
2. 210 Niels Bo Nielsen
a. Hvor bliver penge af, hvis foreningen opløses?
i. Dette er allerede i dag håndteret i Vedtægterne, og ændres ikke.
3. PAUSE frem til 21.00
a. Efter pauser var der 56 medlemmer til stede, hvorved der skal være mindst
38 medlemmer der stemmer for vedtægtsændringer.
4. 609 Simon Samuelsson Laursen
a. Bestyrelsens beslutningsdygtighed kan fjernes hvis formanden og
næstformanden udebliver fra bestyrelsesmøder.
b. Ikke flere eller færre end tidligere.
Opstår et sådant problem, kan der fortsat indkaldes til ekstraordinær GF
under henvisning til vedtægternes bestemmelser herom, og
bestyrelsesmedlemmer kan erstattes af nye, hvorefter der kan ske ny
konstituering med formand og næstformand.
5. 375 Steen Erik Nielsen
a. Fint med intensionen om at kunne afholde generalforsamling via
Internettet. Men svært at finde ud af hvem der deltager mv.
b. Dirigent
i. Det nye vedtægtsforslag giver kun et meget snævert
anvendelsesområde for en sådan ny beføjelse, der endvidere kun
gives under forudsætning af, at bestyrelsen i givet fald både sikrer
betryggende afholdelse af gf, herunder afstemninger, og at
bestyrelsen giver instrukser til medlemmerne om de praktiske og
tekniske forhold.
c. 143 Henrik Skou Sørensen
i. Kun i nødstilfælde, f.eks. ved situationer som i punkt 4 ovenfor.
d. 609 Simon Samuelsson Laursen
i. Problem/udfordring i forbindelse med f.eks. anonymafstemninger.
e. 243 Claus Bjerre
i. For.
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6. 101 Michael Jensen
a. Ulønnet bestyrelsesarbejde. Flertal for honorar ved sidste GF. Skulle dette
ikke afspejles i Vedtægterne? Evt. tilføjes §4.
i. Bestyrelsen undersøger og følger op på behandlingen af emnet på
den tidligere generalforsamling og foretager det nødvendige under
hensyntagen hertil.
iii. Forslaget om muligheden for Digital generalforsamling blev særskilt godkendt.
iv. For de samlede ændringer af vedtægterne som et hele stemte 42, imod stemte 0, 14 undlod
at stemme.
Dermed stemte mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede for forslaget, og med
henblik på forslagets endelige vedtagelse kan nu indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling jf. vedtægternes § 9.

Skive Søsports Havn, Strandvejen 26, 7800 Skive · CVR-nummer: 54840411
Side 5 af 7

b. Bestyrelsens forslag til forskønnelse af bro 5
Se bilag 2.
i. Fremlagt af Kasser Henrik Eriksen.
ii. Der blev stillet følgende spørgsmål/bemærkninger:
1. 439 Kaare Weber: Vi ejer ikke områderne
a. Henrik besvarede det bl.a. med, at SSH på sigt formentlig vil skulle overtage
ansvaret for uddybning hvorved det er en fordel for SSH.
2. Et unavngivet medlem spurgte: ”Har I overvejet fonde?”
a. Hertil svarede kasserer Henrik Eriksen ja.
3. Forslag om cafeteria.
4. Anlægsomkostninger, sådan cirka?
a. Vi tænker, at det bliver en lille del SSH skal betale. Vi vil primært være driver
for processen.
På denne generalforsamling søger bestyrelsen alene om bemyndigelse til at
bruge op til kr. 250.000 ekskl. moms til forberedende arbejde i forbindelse
med udarbejdelse af forslag, udkast mv. med henblik på senere stillingtagen
til projektets udførelse.
Det nævnte beløb skal ikke anvendes til anlæg eller lignende, idet projektet
slet ikke endnu er i den fase.
5. 100 Formanden for Skive Sejlklub
a. Medbetaling af til forprojektet af andre interessenter?
i. Hertil svarede Henrik Eriksen, at en del af forprojekt er at fortsætte
dialogen med alle interessenter, herunder også om evt. betaling.
iii. Forslaget blev godkendt ved optalt håndsoprækning og optælling af de valgte
stemmetællere (44 for og 1 imod).
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Følgende blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater:
i. Plads 1: Henrik Eriksen
ii. Plads 2: Benny Nautrup
iii. Plads 3: Michael Kornvig
b. Følgende blev valgt som suppleanter uden modkandidater:
i. Plads 1 (1 årig): 370 Andrea Løvemærke
ii. Plads 2: (2 årig): 614 Rasmus Aggerholm Mortensen
7) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab
a. Palle Toft blev genvalgt uden modkandidater.
8) Valg af 2 kritiske revisorer til at gennemgå foreningens regnskab
a. Følgende blev valgt:
i. Plads 1: 115 Anders Kaastrup Olesen
ii. Plads 2: 101 Michael Jensen
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9) Eventuelt
a. Formanden for Skive Sejlklub fremførte en kort reklame for ”Trangmanden-rundt”.
b. Formand Henrik Sørensen takkede for hjælp til foreningen fra:
Kaare Weber, Hugo Eskildsen, Ejvind Alf, Anders Koustrup samt holdet bag arbejdet på Bro 6
c. 460 Leif Tolstrup: Dieseltanken. Fortøjning forbudt. Hvad betyder det? Hvor længe?
i. Formand Henrik Sørensen svarede, at det skal aftales med Havnefoged på forhånd.
d. 460 Leif Tolstrup: Lang fra byen: Bybus? Shuttlebus?
i. Det blev aftalt, at den kommende bestyrelse arbejder videre med dette punkt.
Opfølgning fra den nye bestyrelse.
e. 375 Steen Erik Nielsen
i. Afprøvning af sikkerhedsudstyr (nødraketter osv.)
ii. Tovværkskursus
iii. Formanden for Skive Sejlklub oplyste at de arbejder med at tilbyde begge disse to
arrangementer.
f. 469 John Svenningsen
i. Hvordan hvis man skal flytte bådplads, er der så nogle tidsfrister?
1. Hertil svarede Torben Fly, at det gøres kun ved optimeringer.
Der kommer nye kontrakter, hvor det er muligt at flytte rundt med både.
g. 604 Hugo Eskildsen
i. Vedrørende flytning af pladser. Kan man evt. se et sted hvem der har plads hvor, og hvor der
er ledig?
1. Bestyrelsen vil arbejder for at synliggøre pladsbelægningen indenfor rammerne af
GDPR.
h. 469 John Svenningsen
i. Der blev spurgt til WiFi.
1. Dette har der tidligere været snakket om, og er der blevet nedstemt med
argumenter som, pris, GDPR, vedligehold og at langt de fleste i dag har mulighed for
at benytte deres telefoner.
i. 463 Michael Holm
i. Kan havnen evt. laves større - langsigtet?
ii. Formand Henrik Sørensen: Der har allerede været lidt snak, startet af Skive Kommune, om
denne mulighed. Det er bestemt en mulighed der vil blive holdt i live fremadrettet.
j. 611 Benny Nautrup: Send ideer til Havnefogeden.

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede Dirigenten for god ro og orden, og afsluttede Generalforsamlingen.

__________________
Dato

__________________________________
Dirigent Gitte Søgaard
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Bilag 1
Bestyrelsens forslag til nye opdaterede vedtægter
for Skive Søsports Havn, GF 2021
Hidtidig formulering

Forslag ny formulering

Foreningens navn og hjemsted
§1

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Skive Søsports Havn”.

Foreningens navn er ”Skive Søsports Havn”.

Foreningens hjemsted er Skive kommune.

Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800
Skive.

Foreningens formål
§2
Foreningen har til formål at tilvejebringe og
administrere de for udøvelse af søsport fornødne
anlæg og ordninger.

§ 2. Foreningens formål

Foreningen har til formål at tilvejebringe, drive og
administrere de for udøvelse af søsport fornødne
anlæg og ordninger.
Foreningen har tillige subsidiært til formål at drive
og administrere sådanne anlæg og faciliteter på
landjorden ved havneområdet, som må anses som
naturlige for, at havnen kan betjene brugere af
havneområdet, herunder både bådejere og andre.

Foreningen kan i så henseende indtræde som ejer,
lejer, administrator eller bruger af nye eller allerede
etablerede anlæg eller ordninger, for derved at
muliggøre den bedste og mest hensigtsmæssige
udnyttelse af disse.

Foreningen kan i så henseende indtræde som ejer,
lejer, administrator eller bruger af nye eller allerede
etablerede anlæg eller ordninger, for derved at
muliggøre den bedste og mest hensigtsmæssige
udnyttelse af disse.

Foreningen skal herudover virke til fremme af
søsporten i samarbejde med de til havnen knyttede
klubber og foreninger.

Foreningen skal herudover virke til fremme af
søsporten i samarbejde med de til havnen knyttede
klubber og foreninger.
Til grund for foreningens virke og opfyldelse af
formål ligger lejekontrakt og aftaler mellem Skive
Byråd og Skive Søsports Havn.

Foreningens grundlag
§3
Indgået lejekontrakt og aftaler mellem Skive Byråd
og Skive Søsports Havn, danner grundlag for
opfyldelse af foreningens formål og virke.

Økonomisk grundlag
§4

Foreningens økonomiske grundlag søges
tilvejebragt primært ved udlejning af bådepladser
og faciliteter, optagelse af lån samt på anden efter
bestyrelsens skøn forsvarlig måde.
Bestyrelsen udarbejder hvert år, på baggrund af
årsregnskabet og budget for det kommende år, et
takstregulativ for leje (del A) og serviceydelser (del
B) i Skive Søsports Havn.
Takstregulativet, del A (leje), som er gældende fra
1. april til 31. marts den følgende sejlsæson (år
X+1), behandles og vedtages på den ordinære
generalforsamling.
Takstregulativet, del B (serviceydelser), som er
gældende fra 1. april til 31. marts i kommende
sejlsæson (år X), behandles og vedtages på den
ordinære generalforsamling.

Medlemsforhold
§5

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver fysisk eller
juridisk person, der med foreningen indgår
lejekontrakt om en bådeplads i Skive Søsports Havn.

Som medlem optages enhver fysisk eller juridisk
person, der med foreningen indgår lejekontrakt om
en bådplads 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.

Aftale om leje af bådplads, og dermed optagelse i
foreningen som medlem, indgås med foreningen og
aftales skriftligt med et af bestyrelsen udpeget
bestyrelsesmedlem eller den myndighed/person,
som af bestyrelsen er bemyndiget til at varetage
udlejning/opsigelse af kontrakter og bådpladser.

Ved ophør af lejemål af bådeplads ophører
medlemskabet af forening

Ved ophør af lejemål af bådplads ophører
medlemskabet af foreningen.

Stk.
2.
Bestyrelsen
kan
indstille
til
generalforsamlingen, som med 2/3 deles majoritet af
de fremmødte, kan beslutte at ekskludere et
medlem, der ikke opfylder medlemskabets
forpligtelser, herunder gentagne grove brud på
ordensreglementet, eller som handler til skade for
foreningen.

Eksklusion – særlige forhold:
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at
generalforsamlingen skal træffe beslutning om at
ekskludere et medlem, der ikke opfylder
medlemskabets forpligtelser, herunder – men ikke
udtømmende - gentagne grove brud på
ordensreglementet, eller som på anden måde
handler til skade for foreningen. Bestyrelsens
indstilling til generalforsamlingen kræver, at mindst
2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.
Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse om indstillingen, have haft lejlighed til
skriftligt over for bestyrelsen at redegøre for sine
synspunkter.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion
kræver samme majoritet som ved ændring af
foreningens vedtægter, jf. § 6.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på
generalforsamlingen, har vedkommende medlem
krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før
generalforsamlingens afholdelse, ligesom
medlemmet har adgang til denne med ret til
mundtligt at fremføre sine synspunkter.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et
særskilt punkt på dagsordenen.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en
generalforsamlingsbeslutning herom, kan kun på ny
optages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning herom. Her kræves
samme majoritet som ved beslutning om
eksklusion.
Betalt leje mv. refunderes ikke ved eksklusion.
Medlemmer, der ikke betaler lejen for bådeplads til
tiden i overensstemmelse med det til enhver tid
gældende takstregulativ for Skive Søsports Havn,
slettes dog uden videre fra sæsonstart det
pågældende år.
Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun
genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til
foreningen er berigtiget.

Eksklusion – restance:
Medlemmer, der er i restance med betaling af
forfalden leje eller andre forfaldne ydelser ud over 3
måneder, kan ekskluderes af bestyrelsen med 8
dages skriftligt varsel. Senest efter udløbet af dette
varsel, skal medlemmet have fjernet sin båd fra
bådpladsen. Bestyrelsen kan beslutte, at restancer
overgives til inkassobehandling efter almindelige
gældende regler.
Et udtrådt eller ekskluderet medlem kan kun på ny
blive optaget som medlem i foreningen, såfremt
eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget.
Ethvert medlem er pligtigt straks skriftligt at
meddele foreningen adresseændring, ændring i
telefonnummer og ændring af e-mailadresse.

Bestyrelsen
§6

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Opgaver og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en
bestyrelse på 5 medlemmer, valgt på
generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
• 2 medlemmer vælges på lige år og
• 3 medlemmer vælges på ulige år.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5
medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for
2 år ad gangen.
• 2 medlemmer vælges på lige år og
• 3 medlemmer vælges på ulige år.

Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter for
2 år ad gangen.
• 1 suppleant vælges på lige år og
• 1 suppleant vælges på ulige år.

Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter for
2 år ad gangen.
• 1 suppleant vælges på lige år og
• 1 suppleant vælges på ulige år.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indkalder
bestyrelsen en suppleant for resterende del af
afgående medlems valgperiode. Suppleanter
indtræder efter anciennitet.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indkalder
bestyrelsen en suppleant for den resterende del af
afgående medlems valgperiode. Suppleanter
indtræder efter anciennitet.

Suppleanter kan i øvrigt deltage i bestyrelsesmøder
uden stemmeret. Genvalg af såvel
bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde
sted.

Suppleanter kan i øvrigt deltage i bestyrelsesmøder
uden stemmeret. Genvalg af såvel
bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde
sted.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter
generalforsamlingen sig selv med formand,
næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter
generalforsamlingen sig selv med formand,
næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsesarbejdet udføres efter
forretningsordenen, som er en integreret del af
vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Forretningsordenen offentliggøres på foreningens
hjemmeside senest 14 dage efter bestyrelsens
konstituering.

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, når
formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, når
formanden finder det nødvendigt, eller når mindst et
andet bestyrelsesmedlem kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted skriftligt
med mindst 14. dages varsel, medmindre særlige
forhold taler for, at der indkaldes med et kortere
varsel. Indkaldelse finder sted med angivelse af
dagsorden.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder finder sted skriftligt
med mindst 14 dages varsel, medmindre særlige
forhold undtagelsesvist taler for, at der kan
indkaldes med et kortere varsel. Indkaldelse finder
sted med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat,
som underskrives af bestyrelsen. Godkendte
referater offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 14 dage efter mødet.

Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et referat,
som godkendes af alle medlemmer af bestyrelsen.
Referatet offentliggøres på foreningens
hjemmeside senest 14 dage efter mødet.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt
stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af medlemmerne, og herunder formand
og/eller næstformand, er til stede. Bestyrelsen
træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

Stk. 3. Honorarer, ansatte og tilknyttede
personer
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog kan der ved
bestyrelsens foranstaltning, ydes kompensation for
dokumenterede udgifter som følge af
bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog kan der efter
bestyrelsens godkendelse ydes kompensation for
dokumenterede udgifter i tilknytning til arbejdet i
bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet
arbejdskraft.

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet
arbejdskraft.

Bestyrelsen kan i det omfang det skønnes
nødvendigt for Skive Søsports Havn videre
udvikling tilknytte personer, som ulønnet
arbejdskraft, til varetagelse af specielle opgaver.

Generalforsamling
§7

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Myndighed
Foreningens øverste myndighed er
generalforsamlingen.

Foreningens øverste myndighed er
generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Vedtægternes § 7, stk. 2, foreslås ændret til
følgende ordlyd (formulering vedr. ekstraordinær
generalforsamling ændres ikke):
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt
inden for perioden 01. januar til 31. marts.
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af
dagsorden skal finde sted med mindst 4 ugers
varsel på en af Skive Søsports Havn valgt/anvist
måde til de enkelte medlemmer (prioritet er via Email/SMS via administrationssystemet).
Medlemmer som ikke har angivet gyldig
postadresse, E-mail adresse samt mobilnummer
(SMS) modtager ikke notifikation fra foreningen om
generalforsamlingen, men er selv ansvarlig for at
søge information på hjemmesiden eller ved
havnefogeden.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år
senest den 31. marts. Indkaldelse til
generalforsamling med angivelse af dagsorden skal
finde sted med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved
elektronisk post (e-mail) eller ved SMS. Bestyrelsen
kan efter et medlems skriftlige anmodning herom
beslutte, at et medlem indkaldes til
generalforsamlinger pr. almindeligt brev.

2 uger inden den ordinære generalforsamling,
fremlægges foreningens regnskab i foreningens
lokaler.

2 uger inden den ordinære generalforsamling,
fremlægges foreningens regnskab til gennemsyn i
foreningens lokaler.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når
mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt
fremsætter krav herom med angivelse af grund. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af
begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når
mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt
fremsætter krav herom med angivelse af grund. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af
begæring herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med
angivelse af dagsorden skal ske som for ordinær
generalforsamling angivet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med
angivelse af dagsorden skal ske som angivet for
ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes med fysisk
fremmøde på et sted efter bestyrelsens valg inden
for Skive Kommune.
I særlige tilfælde, hvor væsentlige udefra
kommende forhold taler imod eller umuliggør
afvikling af generalforsamlingen med helt eller
delvist fysisk fremmøde, kan bestyrelsen beslutte,
at generalforsamlingen undtagelsesvist afholdes
helt (alle deltager digitalt) eller delvist (nogle
deltager digitalt, andre deltager ved fremmøde)
digitalt. I givet fald skal bestyrelsen i indkaldelsen

informere nærmere om, hvordan elektronisk
deltagelse er mulig, og der skal benyttes et system,
der sikrer, at kontrol af deltagelse og
gennemførelse af dagsordenens punkter, herunder
eventuel skriftlig afstemning, kan finde sted på
betryggende måde.
Stk. 3 Mødeberettigede
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle
foreningens medlemmer.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle
foreningens medlemmer.
Bestyrelsen kan efter konkret og forudgående
vurdering beslutte, om andre end medlemmerne
kan overvære hele eller dele af
generalforsamlingen som tilhørere og således uden
et medlems rettigheder, og kan i givet fald opstille
praktiske retningslinjer herfor.

Stk. 4 Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle
foreningens medlemmer, som ikke er i restance.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle
foreningens medlemmer, som ikke er i restance.

Der kan kun afgives én stemme pr. bådeplads.

Der kan kun afgives én stemme pr. bådplads.

Dersom et medlem er lejer af flere bådepladser kan
der kun afgives en stemme pr. medlem.

Dersom et medlem er lejer af flere bådpladser kan
der kun afgives en stemme pr. medlem.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt
fremmøde.

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

Stk. 5 Generalforsamlingens gennemførelse
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal
omfatte følgende punkter:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling
skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning. Evt. suppleret af øvrige
bestyrelsesmedlemmer
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.

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.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet
under punkt 5, skal indsendes skriftligt og være
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen, samt af bestyrelsen
offentliggjort ved opslag i foreningens lokaler samt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet
under punkt 5, skal indsendes skriftligt og være
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres ved
opslag i foreningens lokaler samt på foreningens

på foreningens hjemmeside senest 1 uge forud for
generalforsamlingen.

hjemmeside senest 1 uge forud for
generalforsamlingen.
I forbindelse med punktet ”Behandling og
vedtagelse af budget og takstregulativ” behandler
og vedtager generalforsamlingen efter bestyrelsens
indstilling et takstregulativ for leje af bådpladser (del
A) og andre ydelser (del B). Del A (leje af
bådplads), er gældende fra 1. april til 31. marts den
senere efterfølgende sejlsæson (år X+1), og
takstregulativet, del B (andre ydelser), er gældende
fra 1. april til 31. marts i den nærmest forestående
sejlsæson (år X).

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel
stemmeflerhed, medmindre andet følger af
nærværende vedtægter.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel
stemmeflerhed, medmindre andet følger af
nærværende vedtægter.
Dog kræver beslutning om sammenlægning
(herunder fusion) med andre foreninger samt køb
og salg af fast ejendom vedtagelse på en
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens
medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 2/3 flertal
på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden for 2 uger
med sædvanligt varsel indkalde til endnu en
generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer
på denne generalforsamling er for forslaget, er
dette vedtaget uanset det fremmødte antal
stemmeberettigede medlemmer.

§ 6. Vedtægtsændringer
Ændring af foreningens vedtægter kan ske på
enhver generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
foreningens medlemmer er til stede og mindst 2/3
af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, der ikke
er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 2 uger
med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling.
Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne
stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er
til stede.

Regnskab og formue
§8
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 7. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære
generalforsamling være revideret af en registreret
eller statsautoriseret revisor, der vælges af
generalforsamlingen for et år.

Regnskabet skal før den ordinære
generalforsamling være revideret af en registreret
eller statsautoriseret revisor, der vælges af
generalforsamlingen for et år.

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til
enhver tid forlange indsyn i foreningens
regnskabsbilag og kassebeholdning. Revisoren
skal foretage kasse- og bankkonti-eftersyn mindst
én gang om året.

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til
enhver tid forlange indsigt i foreningens
regnskabsbilag og kassebeholdning. Revisoren
skal foretage eftersyn af kasse- og bankkonti
mindst én gang om året.

Revisoren skal gøre bestyrelsen opmærksom på
eventuelle uregelmæssigheder i regnskabet.

Revisoren skal gøre bestyrelsen opmærksom på
eventuelle uregelmæssigheder i regnskabet.

De af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer
skal mindst én gang om året foretage kritisk
gennemgang af forenings regnskabsbilag.

De af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer
skal mindst én gang om året foretage kritisk
gennemgang af forenings regnskabsbilag.

De kritiske revisorer skal kontrollere om indtægter
og afholdte udgifter er i overensstemmelse med
foreningens formål og vedtægter, samt over for
bestyrelse og generalforsamling fremkomme med
evt. bemærkninger hertil.

De kritiske revisorer skal kontrollere, om indtægter
og afholdte udgifter er i overensstemmelse med
foreningens formål og vedtægter, samt over for
bestyrelse og generalforsamling fremkomme med
evt. bemærkninger hertil.

Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget
myndighed/person (Revisor/Bogholder), som af
bestyrelsen er bemyndiget til at varetage
foreningens bankrelationer (adgang til NEMID,
bankkontoer/depoter mv.) i samråd med kasseren
og formanden, indkasserer foreningens indtægter
og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger
samt øvrige bank aktiviteter/transaktioner.

Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget
myndighed/person (Revisor/Bogholder), som af
bestyrelsen er bemyndiget til at varetage
foreningens bankrelationer (adgang til NEMID,
bankkontoer/depoter mv.) i samråd med kassereren
og formanden, indkasserer foreningens indtægter
og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger
samt øvrige bankaktiviteter/transaktioner.

Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget
myndighed/person (Revisor/Bogholder), fører i
samråd med kasseren og formanden kassebog
over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form,
at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid
kan aflæses heri.

Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget
myndighed/person (Revisor/Bogholder), fører i
samråd med kassereren og formanden kassebog
over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form,
at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid
kan aflæses heri.

Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget
myndighed/person (Revisor/Bogholder), udarbejder
foreningens årsregnskab i samarbejde med den
valgte revisor.

Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget
myndighed/person (revisor/bogholder), udarbejder
foreningens årsregnskab i samarbejde med den
valgte revisor.

Foreningens formue skal anbringes på forsvarlig
vis. Yderligere skal der hvert år foretages
henlæggelse til istandsættelse og vedligeholdelse
af Skive Søsports Havns havneanlæg, ejendom og
løsøre.

Der skal hvert år foretages henlæggelse til
istandsættelse og vedligeholdelse af Skive
Søsports Havns havneanlæg, ejendom og løsøre.

Tegning og hæftelse
§9
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af
formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg

§ 8. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil af formanden og et
bestyrelsesmedlem i forening. I alle sager, der
angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom

og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen
dog af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de på foreningen hvilende
forpligtelser.

eller løsøre, tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de på foreningen hvilende
forpligtelser.

Til ændring af nærværende vedtægter og
forretningsorden, herunder fusion med andre
foreninger samt køb og salg af fast ejendom,
kræves vedtagelse på en generalforsamling, hvor
mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede
og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, der ikke
er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 2 uger
med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling.
Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne
stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er
til stede.

Forsikring
§ 10
Bestyrelsen skal drage omsorg for at alle lovpligtige
forsikringer er tegnet, samt i øvrigt holde havnens
anlæg, ejendom og løsøre forsvarligt forsikret.

Foreningens opløsning
§ 11

§ 9. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages
på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages
på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.

Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst
halvdelen af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse
kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for
forslaget.

Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til
stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at
mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der
ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling,
der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen
anvendes til søsportslige formål.

I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen
anvendes til søsportslige formål. På den
besluttende generalforsamling træffes nærmere
bestemmelse om, hvorledes foreningens formue

På besluttende generalforsamling træffes nærmere
bestemmelse om, hvorledes foreningens formue
skal anvendes. Dog er simpelt stemmeflertal her
tilstrækkeligt.

Voldgift
§ 12
Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende
aftale – herunder spørgsmålet om, hvorvidt der fra
en af siderne foreligger misligholdelse – afgøres
endeligt ved voldgift i overensstemmelse med den
til enhver tid gældende lov om voldgift.
Voldgiftsretten fungerer efter følgende
retningslinjer:
Den part, som ønsker voldgift, skal skriftligt ved
anbefalet brev meddele den anden part, at der
ønskes voldgift, hvilket spørgsmål, der ønskes
forelagt voldgiftsretten, de påberåbte
spørgsmålsgrunde samt angive den person, som
parten har valgt som sin voldgiftsmand. Inden 2
uger efter meddelelsens modtagelse skal den
anden part meddele, hvem parten har udpeget som
sin voldgiftsmand, samt angive sin påstand og
indsigelser. Overskrides fristen, udpeges denne
voldgiftsmand af den til enhver tid værende
dommer i Retskredsen.
Voldgiftsmændene vælger en opmand, der skal
være jurist, der er formand for voldgiftsretten og
fastsætter reglerne for sagens behandling. Dog skal
hver af parterne have mulighed for at fremkomme
med 2 skriftlige indlæg for voldgiftsretten.
Såfremt voldgiftsmændene ikke inden 2 uger kan
enes om valget af en opmand, udpeges denne af
den til enhver tid værende dommer i Retskredsen.
Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende
for parterne, og voldgiftsretten fastsætter sagens
omkostninger samt disses fordeling mellem
parterne under hensyntagen til sagens udfald.
Sagens behandling for voldgiftsretten og
voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig
tilgængelig, og det i loven omtalte værneting skal
være foreningens hjemsted.

Vedtaget Skive, den

skal anvendes. I dette spørgsmål er simpelt
stemmeflertal tilstrækkeligt.

Bilag 2
Forslaget om forskønnelse af bro 5 samt yderligere tiltag på Skive havn.
1. Bestyrelsen kan fortsætte deres arbejde med projektering, samt gå i dialog med interessenter på
havnen. Skønnet budget dkr. 250.000 ekskl. moms.

Se hele materiale på SSH-hjemmesiden.

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Formandens beretning

• Hvad er der sket i Skive
Søsports Havn, siden vi sad i
dette lokale for snart et år
siden.
11 - bestyrelsesmøder
5 - møder med kommunen
3 - møder med politiet
1 - møde med FLID

Afrensning af havnens
træbroer for
algebelægning. Opgaven
blev udført af Skive
kommune

14 nov. lukkede vi for
vandet og fik alt
frostsikret, tak til
hjælper-temaet
I år lukkes der for
vandet den 13 nov.
Vi kunne godt bruge 56 medhjælper til den
opgave

Projekt ”Renhavn”
den 1 jan. kl. 12,00

Vores camperplads er blevet forskønnet med store flotte
planteopsatser, som Henrik og Niels Peter selv har fundet
på kommunens materielgård, derudover er der etableret
ny ”grå-vands” afløb.
Planteopsatserne virker fartdæmpende, og skaber hygge
for campisterne

På bro 4 er der etableret
7 pladser til både over
43 fod, og på bro 6 er
etableret 23 nye
bådpladser i forskellige
størrelser.
98 mtr. bådbro årlig
indtægt kr. 132,000
(Bro 6 fjernede vores
venteliste, i begyndelsen
af denne sæson)

Nu muligt at får
dagligvarer bragt
på havnen

Kære bådejere og gæstesejlere
Vi kan tilbyde vareudbringning af dagligvarer på havnen
Levering mandag, onsdag og fredag mellem 9,30 og 14,00
Bestillingen skal indleveres dagen før inden klokken 17,00
Bestillingen kan modtages på mail, eller telefonisk
Betaling skal ske på mobilpay, når varen leveres
nr. 40-461909
Varesortiment: alt i dagligvarer, bagerafdeling, friske pålægsvarer fra
Adelgades slagter, kvalitets retter fra Fiskbæk Gl. mejeri , ferske
slagtervarer, håndkøbs udsalg og stort udvalg i frugt og grønt .
Du kan se ugens tilbud på www.@minkobmand.dk
Min købmand
Rosenbakken 10
7800 Skive
Mail 2171817@minkobmand.dk
tlf. 97-527484
Steen 40-461909
Steen Overmark

For at gøre det endnu
nemmere at være
gæstesejler i SSH, har vi
på alle el-standere nu en
QR kode, som nemt og
enkelt scannes.

Vi har fået nye
vandslanger som
ikke ”klistre”

Status på gæstesejlere og campere 2021
Antal campere 22/9 2020 – 14/9 2021 534 stk.
Antal gæstesejlere 2021 ÅTD 810 stk.
2020 2019 2018 2017 2016 -

648 gæstesejlere (mangler festivalen)
749 gæstesejlere
650 gæstesejlere
630 gæstesejlere
689 gæstesejlere

2020 Dieselolie salg 38.000 liter
2021 Dieselolie salg 57.000 liter

Vi er blevet mediernes
fortrukne 

Vi har valgt at håndhæve vores regel om ansvarsforsikring
på de både som ligger i havnen..
Kvittering skal forevises til havnefogeden eller sendes på email inden søsætning
(sendes den på email, venligst anfør plads nr. i emnefeltet)
Udover ovenstående, bliver der opsat et skilt ved slæbestedet, at der skal forevises
ansvarsforsikring, på forlangende af havnemyndigheden.
Tekst fra vores ordensreglement:

SSH har sammen med Hotel Strandtangen ansøgt Skive kommune, om
yderligere fartdæmpende foranstaltninger på området omkring havnen!

Fælles
havnemøde
skulle være
afholdt den 14
jan. men er
flyttet til
senere..

Ny ”up date” hjemmeside

Ny up date hjemmeside

Nyt ansigt på havnen, Henrik Nielsen startede som
havnefoged den 3 maj. Han er på lige fod med
Niels Peter, de vil dele opgaverne imellem sig.

• Havnefogedernes ”åbningstider”
• Mandag – torsdag

kl. 8,00 – 16,00

• Fredag

kl. 8,00 – 12,00

• Weekend efter behov (telefon åben)
• UNDGÅ SMS..! Da vi har omstilling mellem
deres telefoner, vil evt. sms’er gå tabt..!
Benyt venligst havnen email adresse

Gratis solnedgangsmusik
foran havnekontoret og
koncerter på Åkanden

Vi vil gerne appellere til at landstrømsskablet,
fjernes fra strømstanderen, når man
forlader sin båd.
I Danmark brænder der ca. 100 lystbåde pga.
strøm ombord.
Kilde Pantaenius - Forsikringsoplysningen

Undgå “træk og
slip i havnen” det
er ikke er godt for
vandmiljøet.

Husk når i sælger
jeres både så fjern
”SKIVE” inden båden
forlader havnen, vi
mødte tre både på
vores sommerferie,
alle med ”SKIVE” på
hækken, men de kom
fra andre havne i dag,
en af dem forlod
Skive for 5 år siden.
Og omvendt når i
køber ny båd, så få
fjernet den gamle
hjemhavn, og få
skrevet Skive på
”bagsmækken”

I forårsmånederne var der
desværre på nogen
tidspunkter, alt for meget
støj og gene fra unge i
den nordlige del af
havneområdet.
Politi, SSP og kommunen
har sat flere ting i søen,
for at mindske
problemerne, og vi ser en
markant reduktion, af de
gener, vi havde tidligere
på året.
Vi oplever til tider, at
affaldsspandene i den
nordlige del, ikke kan
klare affaldsmængderne.
Derfor har Skive
kommune opsat
yderligere et sæt store
affalds beholdere, som
skulle kunne afhjælpe
problemet.

SSH har ansøgt Skive
kommunen om
yderligere 8 stk.
autocamperpladser. Vi
træder pt. lidt vande på
denne omkostning,
fordi det indtil nu, er
nok med de pladser
som blev etableret i
2020

Først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager, har vi valgt at fjerne de
forankringspæle, som er i vejen for visse bådpladser.
(vi har tjekket med broleverandøren, at det er ok)
Bliver sat i gang, så det er klar til næste sæson

Som en forsøgsordning, har vi valgt at opstille en toilet/badvogn på området ved vores
A-hus i den nordlige del af havnen, den skal gøre det lettere, for brugere af
bro 4-5-6 og camperene at benytte bad og toilet
Der vil blive monteret Tally Key åbningssystem på dørerne

Opgaver/ønsker som vi står overfor i SSH

