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Den Selvejende institution 
Espergærde Havn 
Postboks 127  
3060 Espergærde 
 
 
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt onsdag d. 27. april 2016 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. Søren konstaterede, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen var lovligt varslet, og gav herefter ordet til formanden 

 
2. Formandens aflæggelse af beretning 

 
Formanden aflagde beretning for Havnens virke det forløbne år. Formandens beretning er 
vedlagt referatet.  
 
Nye medlemmer i Havnen er Jesper Nørgård og Mads Alenkær. Begge bådejere bydes 
hjertelig velkomne. 
 
Formanden oplyste at Havnens Dag, der i år er planlagt til den 21. maj fra 9-13 efterfulgt af 
frokost og hyggeligt samvær i Fiskerlaugets lokaler.  

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag til godkendelse 

 
Kassereren fremlagde det i fbm. mødeindkaldelsen udsendte regnskab for 2015 og budget 
for 2016. I fremlæggelsen redegjorde Kaj først for budgettet for 2016 der i skrivende stund 
ser fornuftigt ud og følger planen. Herefter blev regnskabet for 2015 gennemgået med 
uddybende kommentarer til mindre afvigelser fra tidligere år. Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt. 
 
 

4. Indkomne forslag 
 

Ingen.  
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5. Valg til bestyrelsen 

 
Da Havnens formand og kasserer har valgt at træde tilbage efter lang og tro tjeneste skulle 
der vælges ny formand og to nye bestyrelsesmedlemmer vælges ind. 

5.A 
Bestyrelsen pegede på Søren Larsen som ny formand og denne modtog enstemmigt valg 
på generalforsamlingen.  

5.B 
De to nuværende suppleanter til bestyrelsen, Benny Andersen og Ole Henriksen ville gerne 
indtræde i bestyrelsen og blev herefter også enstemmigt valgt til bestyrelsen.  

5.C 
           Havnens 2 nuværende byråds repræsentanter er fortsat Per Tærsbøl og Knud Rosted. 
5.D 

De to tidligere suppleanters poster skulle derefter genbesættes. Efter skriftlig afstemning 
blev Steen Kramhøft og Jesper Kofoed valgt som suppleanter til bestyrelsen 
 
De to nye suppleanter til bestyrelsen bydes hjertelig velkomne. 

 
6. Eventuelt 

 
Hans Lützhøft præsenterede sit forslag om forlængelse af søndre mole mhp at dæmme op 
for bølger og uro i havnen under østenvind. Ved sammenligning med Humlebæk, Sletten 
og Snekkersten har Espergærde havn den største åbning hvorfor det ikke er så underligt at 
der føles uro under kraftig østenvind. Det aftaltes at en gruppe nedsættes for at undersøge 
muligheder og konsekvenser. Søren Larsen (ny formand) leder gruppen og deres opdrag er 
at se på potentielle løsningsmuligheder og de økonomiske konsekvenser. 
 
Carsten Elwers foreslog bestyrelsen at lade sig inspirere af andre – revurdere 
bankforbindelsen - i fbm polemikken omkring Nordea skandalen omkring skattely. 
Herudover rejste han spørgsmålet om benyttelsen af Havnens toiletter. På sidste 
generalforsamling fik Fiskehusets gæster lov til at bruge det ene toilet mens det østvendte 
er forbeholdt Havnens brugere. Det synes som om der er fri adgang til begge – koderne er i 
hvert fald i omløb. Det aftaltes derfor at Søren sørger for om-kodning af låse således at ikke 
alle har adgang til Havnens brugeres toilet (det mod øst).  
 
Sidst men ikke mindst takkede Havnens nye formand både Jens og Kaj for deres fornemme 
indsats i Havnen. De overleverer en Havn i rigtig god gænge og med god økonomi. Per 
Tærsbøl takkede ligeledes på Bestyrelsens vegne for indsatsen – og der var stående 
applaus fra salen. 



3 
 

 
D’herrer vil blive savnet i bestyrelsen, men de lovede stadig at være til rådighed og bidrage 
på foranledning i ny og næ. 
 
 
Referent 
Etienne Adriansen 


