Generalforsamling 2021
Foreningen Øster Hurup Havn
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning
3. Aflæggelse af regnskab, samt orientering om budget.
4. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
5. Fastsættelse af leje og indskud for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Vedtægtsændringer.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
Flg. er på valg Bo Vernersen, og Kent Dion modtager ikke genvalg, John Nielsen
modtager genvalg
9. Valg af revisor, samt suppleant.
10. Eventuelt.
Tilstede 43 stemmeberettiget.
Kort referat fra sidste generalforsamling. Kan ses hos Brian.
Ad. 1.
Martin Bach forslået og valgt.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Både ved mail og opslag i havnen.
2 stemmetællere valgt. Henrik og Ole.

Ad. 2.
Formanden byder velkommen og aflægger bestyrelsens beretning.
Se bilag.
Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.
Beretningen vedtaget.
Ad. 3.

Regnskabet gennemgået og godkendt.
Se bilag.
SFS (spørgsmål/kommentarer fra salen).
Er budgettet kun til orientering. Ja.
SFS. Kan vi får et aftræk fra emhætten i fælleshuset. Ja det er en del af investeringsplanen.
SFS. Hvad med at montere solceller på taget af fælleshuset. Det er en rigtig dårlig investering.
Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår en kontingent forhøjelse for 2022 på 100 kr. fra 500 kr. til 600 kr.
Godkendt.
Ad. 5.
Bestyrelsen foreslår en stigning i bådpladslejen på 2% pr. år 2022.
Godkendt.
SFS. Hvad gør vi med gratisterne på havnen. Vandhundene m.fl. Især brugen af toiletbygningen af
personer som ikke er medlem af havnen. Bestyrelsen anbefaler at alle der benytter havnens
faciliteter bliver medlem af havnen.
Ad. 6.
Forslag fra Torben. Se indkaldelsen.
Uddybningen af indløb og havn påhviler Mariagerfjord Kommune.
Vandstands målere er sat op.
Fortøjninger ved flydebroen. Kontakt Brian.
Lidt problemer med WIFI længst væk fra antenne.
Forslag fra bådklubben er ifølge vedtægterne indleveret for sent og kan derfor ikke behandles.
SFS. Er reglerne ændret på grund af udsættelserne af generalforsamlingen.
Bestyrelsen følger reglerne fra Flid.
SFS. Kender bestyrelsen ikke reglerne for generalforsamlinger.
Bestyrelsen følger vedtægterne, men det har ikke været nemt pga. covid 19.

Forslaget læses højt. Se bilag.
Ved næste bestyrelsesmøde behandler bestyrelsen forslaget om bådklubben skal have en
repræsentant i havnens bestyrelse. Resultatet vil blive fremlagt på næste generalforsamling i 2022.
Ad. 7.
Ingen vedtægtsændringer.
Ad. 8.
Valgt til bestyrelsen:
Per Silleborg.
Jacob Lillelund.
Valgt som suppleanter:
Bo Vernersen Robert.
Ad. 9.
Valgt som revisor:
Genvalg Martin.
Valgt som revisor suppleant:
Genvalg Carsten.
Ad. 10.
Tak til bestyrelsen og Brian for fint arbejde under corona nedlukningen.
SFS. Er hele havnen en A havn eller kun en del af havnen?
Bestyrelsen undersøger.
SFS. Folk der ikke er en del af havnen skal ikke have lov til at bruge faciliteterne.
Bestyrelsen opfordrer alle brugere af havnen til at blive medlem. Koden til toiletbygningen bør nok
skiftes noget tiere.
SFS. Tydeligere skiltning om hvem der må bruge toiletbygningen.
SFS. Betaler de erhvervsdrivende selv for renovation?
Ja. Om vinteren er containeren aflåst.

SFS. Der kunne skiltes med affaldscontainerne ved Brugsen.
SFS. Kan det laves så det er kølbådene der får pladserne med den største dybde?
SFS. Der er kommet udlån af redningsveste til børnene der fisker krabber.
SFS. Bestyrelsen skal forpligte sig til at finde en løsning på uddybning af havnen.
Det er et million projekt. Der er i MFK afsat 800.000 kr. til alle havne i kommunen.
SFS. MFK er vel interesseret i at der kommer gæstebåde i havnen.
SFS. Kan vi få tilladelse til af uddybe lidt i havnen?.
Den beslutning tages af MFK og Cowi samt kystdirektoratet.
Materialet der graves op skal køre på deponering.
SFS. Der er store problemer med dybden fra mastekranen og ind.
SFS. Kan vi søge fonde om penge til uddybning?.
Det er en kamp at få penge ud af MFK.
Martin takker for god ro og orden.
Niels takker for samarbejdet med Bo, Dion, Torbjørn og Martin. Der bliver givet et par flasker vin.
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