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Den Selvejende institution
Espergærde Havn
Postboks 127
3060 Espergærde

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt torsdag 26. april 2018 kl 19 i Sejlklubben.
Søren Larsen bød velkommen og takkede for fremmødet.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
1. Valg af dirigent
Steen Kramhøft blev valgt til dirigent. Steen 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 lørdag den 5. maj fra 9-13 efterfulgt
af frokost og hyggeligt samvær i Fiskerlaugets lokaler.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag til godkendelse
Henrik gennemgik regnskab og budget der begge blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Havnen havde ikke modtaget nogen forslag, så eventuelle spørgsmål og kommentarer blev
henvist til punktet Eventuelt.
5. Projekt ’Udsigten’
Bestyrelsen orienterede om projektet der er blevet godkendt i alle instanser. Havnen søger nu
diverse fonde om helt eller delvist tilskud til projektet der vil gøre Espergærde havn væsentlig mere
attraktiv for brugere og besøgende. Projektet budgetteres til at koste ca. 1,2 mio kr. plus moms,
hvortil kommer belysning. Projektet kan udføres i etaper men det vurderes mest hensigtsmæssigt
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og billigst at gøre det på én gang. Såfremt man lykkes med et sponsorat vi projektet kunne
iværksættes allerede i efteråret når bådene er taget op. Visualiseringen inkl.ny hjemmeside blev i
den forbindelse rost – stor tak til Jesper.

6. Valg til bestyrelsen
A. Havnens formand var på valg og blev genvalgt.
B. Havnens to medlemmer Ole Henriksen og Benny Andersen var ligeledes på valg og blev
begge genvalgt.
C. Havnen to nye kommunerepræsentanter er Torben Elleboe og Michael Lagoni.
D. De to suppleanter til bestyrelsen, Steen Kramhøft og Jesper Thomasen var på valg og blev
genvalgt.
E og F. Revisorerne John Ødegaard og Svend Engholm blev ligeledes genvalgt.
7. Eventuelt
Carsten Elwers henviste til tidligere drøftelse af forsikringer og det pålægges bestyrelsen at
opkræve nødvendig dokumentation for forsikring af både i Havnen.
Stensætning mod nord er svært fremkommelig og Havnen vil få installeret beton-trappe så
gående bedre kan forcere stensætningen.
En påtrængt modernisering af Havnens toiletter blev drøftet. Havnen vil se herpå i dens
fremtidige arbejde.
Søren oplyste at en påtrængt modernisering af vedtægter og ordensregler stadig er
udestående. Arbejdet hermed vil igangsat i det kommende år.
Herudover blev video-overvågning og håndteringen heraf drøftet. Bestyrelsen vil via jurist
sikre at håndtering sker på en korrekt måde.
På forespørgsel kunne bestyrelsen bekræfte at bådpladser, jfr. gældende vedtægter kan gå
i arv til i kommunen bosiddende børn.
Søren informerede om den forestående ’Havnens Dag’, lørdag 5. maj kl 9. Alle brugere og
venner af Havnen opfordres til at møde op og give en hånd med. Arrangementet efterfølges
af det traditionelle traktement i Fiskelaugets lokale. Vel mødt!

På bestyrelsens vegne og som referent
Etienne Adriansen

