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Årsmøde 2019 – Referat  
 
Sted/dato: Norsminde Yachtklubs klubhus, 24/10 2019 kl. 1900 
Referent: Ole Lysgaard 
 

1. Valg af ordstyrer 

Karl-Erik Christensen blev valgt som ordstyrer for årsmødet. Karl-Erik erklærede mødet for 
rettidig indkaldt. 

 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for den tid der er gået siden sidste årsmøde, og 

fremlægger en handleplan der rækker frem til næste ordinære årsmøde 
 
Beretning og handlingsplan blev godkendt 
 
Spørgsmål/kommentarer: 

 Opfordring til at flytte en af dagene for optagning, da optagningen falder i 
efterårsferien og kan være i konflikt med evt. ferie. 

 Mulighed for tidligere optagning aht. maling af båd 
 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for foregående år samt den realiserede del 
af indeværende års buget, næste års buget, herunder næste år havneafgift til orientering 
 
Regnskab og budget blev godkendt 
 
Spørgsmål: 

 Er der taget initiativ til at vi håndterer muligt forhøjet vandstand forårsaget 
klimaændringer – Svar: er ikke vurderet. Havnen har dog opsparede midler som vil 
kunne benyttes til at imødegå sådanne udfordringer 

 Kan der/er der søgt tilskud hos kommunen til uddybning – Svar: nej der er ikke søgt 
tilskud da man er bekendt med at kommunen ikke vil yde et sådan 

 Hvad dækker posten ”Vedligehold af diverse” (relativt stort beløb) – Svar: posten 
dækker alt vedligehold, stort som småt, dig bortset fra el-arbejde. (mange poster 
samlet i en)   
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4. Orientering om den udpegede bestyrelse jvf. § 6stk. 2 og 3, fra tidligere afholdt Pladshavere 

møde d. 24.10.19 kl. 1845 

Valgt til bestyrelsen 

 Søren Koliander (Valgt for Nordsiden) 
 Lars Stenild (Valgt for Sydsiden) 
 Ole Lysgaard (Valgt for Sydsiden) 

 
 
 

Herefter består bestyrelsen af 
 Lars Stenild 

 Jørn Rasmussen 

 Ole Svenningsen 

 Gert Rasmussen 

 Søren Koliander 

 Ole Lysgaard 

 
 Finn Nielsen 

 
I forbindelsen med orienteringen blev der stillet et forslag om at opdatere de adm. 
bestemmelser for gennemførelse af valg til bestyrelsen 
 
Der blev givet udtryk for tilfredshed for efterlevelse af et demokratisk valg til bestyrelsen jvnf. 
§ 6stk. 2 og 3 
 

5. Orientering om de udpegede suppleanter fra tidligere afholdt Pladshavere møde d. 24.10.19 
kl. 1845 
 
Valgt som suppleanter 
 Steen Skriver (valgt for Nordsiden) 
 Søren Thomsen (valgt for Sydsiden) 
 Gert Eilenberger (valgt for Sydsiden) 

 
 

6. Behandling af indkomne forslag. (bilag vedhæftet) 
a. Adgangsforhold på bro 1 

Forslaget blev diskuteret, og der kom mange forslag til skiltning, bl.a. ”Krabbefiskeri 
forbudt” - ”Sejlere har fortrinsret” - ”krabbefiskeri ikke tilladt på denne bro” - 
”Krabbefiskeri frabedes på denne bro” m.fl. 
Skilt blev tilbudt fremstillet UB, dog forudsat at teksten er ”lødig” 
Bestyrelsen opfordres til at finde en diskret løsning 
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7. Eventuelt 

a. Vedr. den tidligere diskuteret forlængelse af mole blev der foreslået en løsning hvor 
molen placeres langs de røde bøjer, denne løsning vurderes mere effektiv end en 
forlængelse af eksisterende mole 
 

b. Spørgsmål om havnen har regler for at have båd liggende i vandet i vinterperioden 
– Svar: Havnen har ingen regler om ”overvintring”, det er alene et anliggende 
mellem bådejer og dennes forsikring 
 

 

    
             
                      
             
               
                
                    
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonden Norsminde Lystbådehavn 
Lars Stenild Agertoften 17  8340 Malling  mobil: 26713579  formand.norsmindehavn@gmail.com 


