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Arsmødets dagsorden

iht vedtægterne

§ 10

1. Valg af ordstyrer.

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.

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.

4. Orientering om den udpegede bestyrelse jvf. § 6 stk. 2 og 3
Jørgen Prip:
Sven Donby:
Carit Søgaard:

modtager genudpegning
modtager genudpegning
modtager genudpegning

5. Orientering om de udpegede suppleanter
Søren Thomsen:
Gert Eilenberger:
Søren Koliander:

Modtager genudpegning
Modtager genudpegning
Modtager genudpegning

6. Forslag fra bestyrelsen om uændrede priser gældende for følgende poster i 2014
6.1 Artig havneafgift
6.2 Fast landplads for trailere / både i sommerperioden (maj - oktober)
6.3 Arsafgift rampe, dagsafgift rampe
6.4 Afgift for opbevaring af master samt overdækningsmateriale i maste rum
6.5 Pris for overnattende gæste både

7.
8.

Ad. Pkt.

1

Ad. Pkt.

2

Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Ole Svenningsen blev valgt.
Dirigenten konstaterer at årsmødet er lovligt varslet og dermed beslutningsdygtigt
Formanden aflagde beretningentor 2012.
Forsamlingen finder beslutningen om installation af "fibernet" for en god ide, selvom det ikke
pt. er defineret præcis hvad nettet skal bruges til, en pladshaver oplyser at det eventuelt kan
anvendes f. eks. tiltyveri overvågning, det oplyses fra bestyrelsen tilforsamlingen at
Yachtklubben vildeles med havnen om nettet.
Beretningen godkendt.
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Ad. Pkt.

3

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik hovedtallene.
Spørgsmålfra forsamlingen hvorfor havnen har købt en dyr'C plads" til "Havnebåden" i
stedet for en meget billigere plads ijollehavnen,
Ole Svenningsen kunne som forhenværende bes§relsesmedlem i havnebestyrelsen
redegøre for dette:
Pladsen hvor båden er placeret er ikke et tab for havnen, pladsen kan altid sælges hvis
nødvendigt, desuden er pladsen uheldig beliggende, og derfor svær omsættelig, ydermere var
der ingen passende pladser i Jollehavnen, placeringen er også hurtigere tilgængelig itilfælde
af at båden skal anvendes i forbindelse med en eventuel hjælpe aktion udenfor havnen.
Regnskab tor 2012 og buget tor 2AM godkendt

Ad. Pkt. 4-5-6-6.1- 6.5 De af bestyrelsen udpegede, blev taget til efterretning.

7
Ad. Pkt. I
Ad. Pkt.

lngen indkomne forslag
Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål angående adgangen til klubhuset for gæstesejlere,
der stilles spørgsmål fra gæstesejlere angående dette til pladshavere der tilfældigt befinder
sig i havnen.
Det blev oplyst til de fremmødte at klubhuset ikke styres af havnen men Yachtklubben, det
kunne dog oplyses fra havnebestyrelsen at Yachtklubben påtænker at ændre låsesystemet til
et tids styret system.
Det blev fra forsamlingen udtrykt et stærkt ønske om yderlige undersøgelser af
tæringsproblemerne på fortøjningspælene i havnen.
Det blev fra bestyrelsens side fastslået at man er enig i dette, og at bestyrelsen finder
situationen problematisk, men at arten af videre tiltag angående problemet overvejes, sagen
ønskes yderlig belyst for at få fastslået hvilke muligheder der findes for at imødegå problemet,
og for dermed forlænge levetiden på fortøjningspælene.

Møde
Møde

start

slut

19.00
20.00

Dirigent: Ole Svenningsen

Formand: Carit Søgaard
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