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Den Selvejende institution 
Espergærde Havn 
Postboks 127  
3060 Espergærde 
 
 
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt onsdag d. 29. april 2015 kl 19 på Egegården. 
 
Formanden Jens Heinrichsen bød velkommen og takkede for fremmødet. 
 
Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
 
1. Valg af dirigent 

 
Søren Møller Garp blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen lovligt varslet, og gav herefter ordet til formanden 

 
2. Formandens aflæggelse af beretning 

 
Formanden aflagde beretning for Havnens virke det forløbende år. Formandens beretning 
er vedlagt referatet.  
 
Nye medlemmer i Havnen er Martin Holm, Ebbe Aaen, Stig Kramhøft samt Frank Vium der 
overtager efter sin far. Samtlige bådejere bydes hjertlig velkommen. 
 
Poul Buchard har valgt at stoppe hvervet i bestyrelsen efter lang og tro tjeneste. 
Bestyrelsen takker ham mange gange. 
 
Formanden oplyste også om Havnens Dag, der i år ligger den 9. maj.  

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag til godkendelse 

 
Kasserer fremlagde det i fbm. mødeindkaldelsen udsendte regnskab for 2014 og budget for 
2015. I fremlæggelsen redegjorde Kaj samtidig for historikken med den større renovering 
af Søndre mole. Trods de netop afholdte større vedligeholdelsesarbejder har Havnen en 
sund økonomi og kom ud med et overskud på 172tkr for året 2014. Overskuddet 
reserveres til fremtidig vedligehold af Havnen.  
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For året 2015 vurderes budgettet at nærme sig niveauet med et budgetteret overskud på 
170tkr.  Vagtudgift – der desværre er nødvendig for at sikre ro på Havnen – vurderes at 
andrage 10.000 kr for 2015. 
 

4. Indkomne forslag 
 

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen udover Fiskebodens ansøgning om 
overdækning af udeplads. Punktet blev henvist til punktet eventuelt for ydereligere debat 
og vurdering. 
 

5. Valg til bestyrelsen 
 
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Poul Buchard og Etienne Adriansen. Poul modtog 
ikke genvalg hvorfor bestyrelsen foreslog valg af suppleant Henrik Tinning til fast 
bestyrelsesmedlem og genvalg af Etienne. Begge blev enstemmigt valgt. 
 
Til erstatning for Henrik som suppleant blev Ole Henriksen foreslået og enstemmigt valgt. 
John Ødegaard og Svend modtag genvalg som revisorer. Per blev genvalgt som suppleant. 
 

 
6. Eventuelt 

 
Fiskebodens ansøgning blev præsenteret og gennemgået af såvel formanden som ejer af 
fiskeboden (Brian).  Med overdækningen vil det pågældende areal fylde mindre, det vil 
generere mindre støj, og det vurderes samtidig at minimere potentiel ballade om aftenen 
da det er aflukket. Herudover vurderes overdækningen at øge sæsonen for fiskeboden, det 
vil skabe mere liv på Havnen og dermed gøre området til et mere attraktivt sted. 
 
I forbindelse med gennemgangen blev foreslået åbning af Havnens ene toilet for 
Fiskebodens brugere. Bestyrelsen vil se på sagen og træffe beslutning herefter. Det andet 
toilet bør forbeholdes Havnens gæstesejlere. 
 
Der var generelt stemning for at åbne op for toiletterne, herunder evt at modernisere disse 
indenfor de givne rammer og når økonomien tillader det. 
 
Fiskebodens leje af det overdækkede areal samt lejemålets længde blev drøftet.  
Dirrigenten (Søren) henviste til Havnens vedtægter hvori der intet synes til hinder for 
opførelse af overdækningen. Herudover spurgte Sejlklubbens formand til muligheden for 
at markere udeserveringens hjørne, således at klubbens yngre medlemmer bedre kan se 
disse. Fiskebodens forslag blev generelt vel modtaget, og Fiskebodens vil herefter ansøge 
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relevante myndigheder om lovlighed mv. En del fremmødte udtrykte ønske om at 
tilbygningens æstetik, holdbarhed og materialevalg vurderes nøje i forhold til stedets 
placering, hvilket der var generel enighed om. Fiskeboden tager selv initiativ til opnåelse af 
de til tilbygningen nødvendige myndighedsgodkendelser 
 
Formanden rettede i en henvendelse til Sejlklubbens formand opmærksomheden på de 
udtjente 5 flagstænger der ejes af sejlklubben. De bedes venligst udskiftet. Havnen 
udskifter ligeledes egen udtjent stang. Sejlklubbens formand var ikke klar over at de 5 
stænger var sejlklubbens. Han tager anmodningen med tilbage til Sejlklubben. 
 
Det blev foreslået at indkaldelse til Generalforsamling, årsregnskab mv udsendes 
elektronisk. Bestyrelsen kigger herpå.  
 
Herudover blev der anmodet om etablering af vandslanger på Havnen igen efter tidligere 
model. Der monteres nye slanger over sommeren trods tidligere forsvinding. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede herefter dirigenten for vel 
udført hverv. 
 
 
Referent 
Etienne Adriansen 


