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                Årsmødet 2021 - referat 
 
Sted/dato: Norsminde Yachtklubs klubhus, 28/10 2021 kl. 1915 
Referent: Ole Lysgaard 
 

Generelt: Der var stort fremmøde til årsmødet, klubhuset var fyldt op, og der kom mange 
tilkendegivelser og input til bestyrelsen, tak for det.  

 

1. Valg af ordstyrer 

Karl-Erik Christensen blev valgt som dirigent.  

 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for den tid, der er gået siden sidste  
årsmøde, og fremlægger en handlingsplan der rækker frem til næste ordinære årsmøde 

Beretningen blev godkendt 

 

Spørgsmål/kommentarer til beretningen 

- Søsætning/optagning 2022, der blev udtrykt ønsker om: 

o at optagningen flyttes fra uge 41 til uge 43 

o at optagningen spredes over 3 uger, som søsætningen 
(søsætningspølseholdet foretrækker dog 3 dage i træk) 

Bestyrelsen tager det op til vurdering. Søsætnings/optagningslisterne vil blive 
hængt op 2 måneder før søsætning/optagning 

- Ønske fra plads 3 om placering af midterpæl, evt. for egen regning. Vil blive drøftet 
i bestyrelsen. 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år samt den 
realiserede del af indeværende års budget, næste års budget, herunder næste års 
havneafgift til orientering.  

Revideret regnskab: 

 Spørgsmål vedr. regnskab 2019 – svar: behandles ikke på årsmødet, men kan 
findes på hjemmesiden. 

 Kassereren gennemgik nøgletal for revideret regnskab.  

 Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål 
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Realiseret budget/næste års budget: 

 Kassereren gennemgik realiseret budget og sammenholdt det med det 
budgetterede. Tallene viser at budgettet for 2021 ikke vil holde. Det skyldtes 
primært 

o Nødvendige ekstra udgifter til el-arbejde på nordsiden 

o Renovering af søsætningskajen 

 Næste års budget blev godkendt 

Kommentarer: 

 Der blev foreslået at nogle af havnens midler kunne investeres i aktier 

 Årsagen til at havne har 2 bankkonti er tilbage fra finanskrisen, hvor den ene 
konto blev oprette aht. Statens sikkerhedsstillelse for indestående.  

 

4. Orientering om den udpegede bestyrelse jvf. § 6 stk. 2 og 3 
Udpeget til bestyrelsen 

Nordsiden: 
 Lars Brøcker (genvalgt) 

 
Sydsiden: 

 Søren Thomsen (genvalgt) 
 Gert Eilenberger (genvalgt) 
 Steen Tue Andersen (valgt) 

 
 

5. Orientering om de udpegede suppleanter 
Udpeget som suppleanter 

Nordsiden: 
 Ralf Pedersen 

 
Sydsiden: 

 Johnny Bæk 
 Niels Erik Rasmussen 

 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
6.1 Honorering af havnefogedfunktionen (forslag fra bestyrelsen) 
 
Formanden fremlagde bestyrelses oplæg til honorering af havnefogedfunktionen. 
Oplægget medførte en god og livlig debat med mange forslag og tilkendegivelser.  
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Der var enighed om, at der ikke var råd til en fuldtidslønnet havnefoged (lønniveau 
400.000,- kr./år blev nævnt). 
 
Overordnet fremkom der 2 forslag, det ene forslag var baseret på at pladshaverne skulle 
deltage, enten obligatorisk eller frivillig, i arbejdet omkring havnefogedfunktionen. 
Deltagerne kunne evt. få nedslag i havneleje for deltagelse (1000 kr./uge blev nævnt). 
Det andet forslag var baseret på honorering af havnefogedfunktionen, at funktionen skal 
varetages af en person. 50.000,- kr. /år blev foreslået. En vejledende afstemning viste 
stor tilslutning til forslaget med honorering. 
Der var også et forslag om, at havnefogedfunktionen honoreres med 50.000,-/år og der 
yderligere kunne afsættes op til 25.000,- kr./år som havnefogeden kunne aflønne 
”hjælpere” med. 
 
Det blev nævnt, at havnefogedhonoraret er et tilgængelighedshonorar for at skulle stå til 
rådighed efter behov. 
 
Bestyrelsen vil på baggrund af dialogen på årsmødet få udarbejde et konkret forslag til 
honorering af havnefogedfunktionen. 
 
Gert Rasmussen fik anerkendelse for sine 18 år som havnefoged 
 

7. Eventuelt 

- Mastekranen trænger til vedligeholdelse. Der er lovkrav om årligt eftersyn! Johan 
fra plads 3 hjælper gerne med at få kranen renoveret/vedligeholdt. Bestyrelsen 
tager fat i Johan 

- Forslag om opsætning af vandstandsmåler ved mastekranen 

- Bøjerne i indsejlingen bør males ”rigtig” røde da en farveblind ser dem som grå 

- Forslag om, at mailadresser på bestyrelsen genindføres 

- Ønske om mere information til nye pladshaver vedr. søsætning/optagning, koder til 
toilet, bombrik mv.  -  Send oplæg/ønskeseddel til 
sekretaer.norsmindehavn@gmail.com som herefter vil sørge for at det bliver lagt 
på hjemmesiden 

- Bestyrelsen for Yachtklubben efterlyser aftale omkring autocampers brug af 
klubhuset 

- For få møder op til rengøring af havnen i foråret. Bestyrelsen opfordres til at gøre 
en indsats for at flere møder op, så det ikke kun er Tordenskjolds soldater der 
deltager! 

- Bestyrelsen takkede afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats 

De afgående bestyrelsesmedlemmer er  

o Lars Stenild 
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o Gert Rasmussen 

o Jørn Rasmussen  

o Ole Svenningsen (var ikke tilstede på årsmødet) 

 


