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Den Selvejende institution
Espergærde Havn
Postboks 127
3060 Espergærde

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt tirsdag d. 25. april 2016 kl 19 i Sejlklubben.
Søren Larsen 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.
Formanden oplyste at ’Havnens Dag’, i år er planlagt til den 20. maj fra 9-13 efterfulgt af
frokost og hyggeligt samvær i Fiskerlaugets lokaler.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag til godkendelse
Kassereren takkede Kaj for god support i overgangsfasen og fremlagde det i fbm.
mødeindkaldelsen udsendte reviderede regnskab for 2016 der blev godkendt. Herudover
orienterede Henrik om budget for 2017 der udviser et mindre underskud. Når der tages
højde for den konstaterede mindre end budgetterede udgift til udgravning, der mere end
kompenserer for det budgetterede underskud ser det dog positivt ud.
4. Indkomne forslag
Modtaget forslag om krav til gyldig ansvarsforsikring blev præsenteret og drøftet. Det
besluttedes at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at finde en fremgangsmåde der
på en gang sikrer den nødvendige og påkrævede forsikringsdækning (ansvar) uden al for
megen unødig administration og kontrol.
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5. Valg til bestyrelsen
A. Havnens formand er ikke på valg.
B. Havnens kasserer og sekretær var på valg men blev genvalgt uden modkandidater.
C. Formanden oplyste at kommunens to repræsentanter var mere end velkomne i
bestyrelsen (dette selv om kommunen havde foreslået at reducere antallet til én)
D. De to suppleanter til bestyrelsen var på valg men modtog også genvalg uden
modkandidater.
E og F. Revisorerne John Ødegaard og Svend Engholm fortsætter også.
6. Eventuelt
Hans Lützhøft tidligere forslag om bølgebryder-mole på søndre mole er blevet behandlet af
bestyrelsen og den præsenterede sit forslag om forlængelse på 4 meter. Efter drøftelse og
forslag om yderligere forlængelse med 1-2 meter aftaltes at bestyrelsen går videre med
forslaget med henblik på etablering.
Forslag om udvidelse af Havnens areal mod vandet blev præsenteret. Det aftaltes at
bestyrelsen arbejder videre med forslaget og søger almennyttige midler til projektet.
Plads og rokeringslisten, og dens svært kommunikerbare regler blev drøftet. Det aftaltes at
bestyrelsen vil arbejde videre på at skabe bedre synlighed og dokumentation af reglerne.
Vel mødt på Havnens Dag, den 20. maj kl 9!
På bestyrelsens vegne og som referent
Etienne Adriansen

