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Referat af Ekstraordinær Generalforsamlingen i Skive Søsports Havn 
10.maj 2022 

Formand Torben Fly bød velkommen.  

1) Valg af dirigent  

BST foreslog Peter Svane (465) som blev valgt uden modkandidater.  

Dirigenten takkede for valget, og bemærkede som følger:   

At den ekstraordinære generalforsamling var blevet lovligt indvarslet.  

Det fremmødte antal medlemmer blev af Havnefogederne optalt til 51 ved den ekstraordinære 
generalforsamlingens begyndelse.  

 

Kort bemærkning udenfor dagsorden fra dirigenten. 
 
Kommentar til ordinær GF vedr. forslag stillet af Kaare Weber omhandlende vaskeplads/kran. 
BST tilbyder at høre kommunen om mulighederne herfor og viderebringe kommunens udmelding. 
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2) Behandling af Bestyrelsens forslag til ny fast BRO 6 
 
Formanden gav en kort gennemgang af det fremlagte forslag og herefter en kort spørgerunde med bl.a. 
 
Spørgsmål – Kan broen anvendes andre steder hvis man vil udvider havnen? BST – Ja. 
Spørgsmål – Vil de tage ekstra plads ud i havnen? BST – Nej. 
Spørgsmål – Skal der ikke indhentes flere tilbud? BST – Det BST beder om lov til er penge til en ny BRO 6. Det er 
på mødet uvist, hvorvidt der skal indhentes 3 uafhængige tilbud. Det aftales, at det undersøges i foreningens 
vedtægter og skulle det være et krav, indhentes tilbud som krævet. Ellers ikke, da nuværende tilbud er fra samme 
leverandør som havnens øvrige BRO 1-4, der for nyligt blev udskiftet med tilfredshed. 
 
 
Herefter over går den ekstraordinære generalforsamling til afstemning. 
 
Her kan forslaget vedtages endeligt, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 
stemmer for forslaget. Dette gælder uanset det til denne ekstraordinære generalforsamling antal 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
 
Valg af stemmetæller: Anne-Sofie Svejgaard og Søren Akselsen. 
 
 
 
Resultatet af afstemning: 
 
Ja: 36 
Nej: 4 
Blanke: 2 
Ej afleveret: 9 
 
Bestyrelsens forslag til ny fast BRO 6 er hermed vedtaget. 
 
 
Dirigenten afslutter den ekstraordinære generalforsamling og takker for god ro og orden. 
 
Formand takker ligeledes for fremmødet. 
 
 


