Referat fra extraordinær generalforsamling i Skærbæk Lystbådehavn S/I
Den 29. maj 2018
Deltagere/stemmeberettiget: 42

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
3. Havnens fremtid – debatoplæg
4. Evt.
Randi bød velkommen og indledte med at gå til punkt 1 på Dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Niels Hansen, som blev valgt.
Randi fik ordet og gav en kort beretning siden den ordinære generalforsamling
o Tak for de gode tilbagemeldinger på mail og tlf.
o Udlejede pladser i havnen A / B / C kontrakter
o Information om depositum
o Information om økonomi
o Beas automaten har generet ca. 23.000 kr. på 174 overnatninger dertil salg af
nøgler.
o Standere / Klistermærker på både i fb. med den frivillige havnefogedordning
o Kort oprids af arbejdsopgaver i bestyrelsen
2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår
Jan Rebsdorf og Jørgen Høj Thomsen.
Begge blev valgt ind i bestyrelsen.
Kort information om suppleantrollen som Kim Leonhart blev valgt til på den ordinære
generalforsamling. Kim ønsker ikke at påtage sig administrative opgaver – derfor vælges to
nye bestyrelsesmedlemmer. Kim påtager sig gerne praktiske gøremål.
3. Havnens fremtid.





Pladssituationen blev drøftet på kryds og tværs. Der blev opfordret til at omtale
havnen ordentlig, da negativ omtale ikke gavner noget.
Spørgsmål: Skal prisen på vinterpladser hæves? Livlig debat.
Andre ejerskabsformer blev nævnt. Bla. Amba. Andels tanken ligeså.
Der var enighed om at fortsætte den nuværende ejerform
Der var forslag om at man skulle kunne købe sig til en bedre samvittighed for dem
som ikke deltager i havnens praktiske gøremål. Dette har bestyrelsen mulighed for at
udføre, da det allerede er vedtaget på tidligere generalforsamling og indført i
takstregulativet. Det er altid tilladt at indbetale et sponsorat til materialer mv.!









Forslag omhandlende fjernelse af stik fra el-standere om vinteren, så alle har
mulighed for at benytte strøm, til at lade på sit batteri. Det blev foreslået, at el-stik
blev taget ud af standeren hver onsdag vinteren igennem.
Der blev foreslået at lave en lille reklamefilm / brochure til omdeling for at gøre
opmærksom på, hvor fantastisk en havn, vi har med ledige bådpladser. Mads Lund
tilbød gratis arbejdskraft.
Niels Kinch tilbød google optimering.
Eigil Busch Carøe har en drone til filmoptagelse til reklamefilm. Vi kan evt. spørge
ham, om han vil lave en optagelse.
Forsikringer blev drøftet og det blev præciseret at alle på arbejdshold er forsikret.
Hvad med gæster (skal der skilte op med færdsel på eget ansvar)
Skal suppleanter med til bestyrelsesmøder for lettere at kunne indgå i arbejdet?
Bestyrelsen drøfter dette på kommende møder.
Bekendtgørelse for indretning af havn skal undersøges

Niels afsluttede herefter generalforsamlingen.
Kjeld Hansen
29-5-2018

