Espergærde Havn
Ved Havnen 3
3060 Espergærde

Espergærde den 02.09.2020 rev. C 14.09.2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Mandag d. 28. september 2020 kl. 19.00
På Espergærde Bibliotek ( kun én person pr. båd a.h.t. Corona )
Dagsordenen iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 samt budgetforslag 2020 til godkendelse.
Eventuelt indkomne forslag:
4.1 Orientering om projekt Udsigten
4.2 Nødvendige vedligeholdelsesarbejder – bestyrelsen har 1. prioritet for fyrmolen.
4.3 Ændring af vedtægter vedr. bådes manøvre dygtighed.
4.4 Forslag om forhøjelse af sydmolen og forlænge stenmolen med 5,0 m ud fra fyret mod
nord. Der afsætte kr. 35.000,- i budgettet til dette.
4.5 Forslag om ny mastekran som kan løfte 2 tons både
4.6 Forslag til ændring af punkt 3.1.3 i vedtægterne til accept af bådstørrelser ud fra afstand
mellem mole/pæle og pæl/pæl med en vis tolerance, samt dybdegang.
4.7 Forslag til mulighed for optagelse af lån til vedligeholdelses projekter.
4.8 Forslag om anonymiseret venteliste på hjemmesiden
4.9 Med det formål at undgå misbrug af havnens areal i forbindelse med parkering
tilhørende udefrakommende, pålægges havnemyndigheden at iværksætte nødvendige
initiativer for overholdelse af gældende regler.
4.10 Punkt 2.4.2 i vedtægter ønskes tilføjet: Formand og havnefoged kan ikke beklædes af
samme person.
4.11 Både, der henligger ubeboet i havnen, må ikke have landstrøm tilsluttet i mere end 24
timer i træk.
4.12 Afholdelse af fester med afspilning af høj musik og stærkt støjende adfærd er ikke
tilladt på havnens område såvel i både, der ligger i vandet som på havnens landarealer.
4.13 Forslag til indkøb af nye Fri/Optaget skilte til havnen.
4.14 Forslag om flytning/omdisponering af pæle og pladser ved sydlige ydermole
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Formand
Søren Larsen
Bestyrelses medlemmer
Benny Andersen og Ole Henriksen
Suppleanter
Steen Kramhøft og Jesper Thomsen
Revisorer
Svend Engholm og John Ødegaard
Alle er villige til genvalg
6. Eventuelt
6.1 Orientering omkring affald
6.2 Andet
Med venlig hilsen
Søren Larsen

