
4. Dagsordner og referater 

Generalforsamlingen afholdt fredag d.29. oktober 2021 kl 20 00 i det store køkken på Humlum 
camping. 

  

Dagsorden (ifølge vedtægternes § 4) 

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 

Ref. Jonas Beck valgt til dirigent. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet. 

2. Bestyrelsen fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Ref. 

Der har været afholdt arbejdsdage med succes. Der er ellers blevet arbejdet på revidering af 

vedtægter samt udarbejdelse af ordensregler, som er lovpligtige for en havn. Er i gang med 

at ansøge om etablering af vandlegeland. Der arbejdes på en overtagelse af havnen, hvor 

bådelauget lejer havnen af campingpladsen. Desuden er arbejdet med at bygge nye broer 

påbegyndt. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Ref. 
Gennemgang af regnskab. Der er en post på 1597 kr. hvor der ikke kan fremlægges bilag. 

Ingen kommentarer til regnskabet. Anses for godkendt. 

4. 
Fremlæggelse af plan for overtagelse af havnen, herunder fremtidigt budget og 

vedtægtsændringer. 

Ref. 

Havnen er ved at trænge til en omfattende renovering, hvilket bliver en bekostelig affære. 

En privatejet havn kan ikke søge støtte og fonde, da der ikke kan søges støtte til en privat 

virksomhed. Hvis lauget overtager havnen, har vi allerede tilsagn om 250.000 fra 

kommunen til renovering af gæstebroen. Hvis der skal etableres et vandland, er det lauget, 

der skal søge, men kommer både havn og campingplads til gode. Et ønske er jævnfør 

ordensreglementet er at få renoveret alle bådebroer, så de er sikkerhedsmæssig forsvarlig 

og ens stand. I den forbindelse vil havnen løbende tilbagekøber broerne og overtager 

dermed også vedligeholdelsen. Bemærkning fra forsamlingen om at huske, at bevare ånden 

i havnen. Der er fra bådelauget ingen hensigt om at ændre ånden og sjælen på havnen, kun 

at bevare en attraktiv og velfungerende havn. Depositum kan komme i spil i forbindelse 

med renovering af broerne, men med en fornuftig forhandling. Der nedsættes et 

brobissehold, der planlægger det. Der laves forsikringsmæssig sikring i forbindelse med 

lån/leje af materiel til arbejdet med broerne. Herunder undersøges forsikring for det 



frivillige arbejde. Der tales om en 30-årig lejekontrakt, hvilket er nødvendig i forhold 

afskrivning i forbindelse med ansøgninger af midler til nyetableringer og vedligehold. 

Kontrakten er gyldig ved et evt. salg af campingplads. 

Vedtægterne og ændringer er nødvendig for en evt. overtagelse af havnen. 

Nyt ift. De gamle vedtægter: 

Alle der har både i havnen, fast eller isat, skal have en gyldig lovpligtig ansvarsforsikring. 

Der bliver krævet dokumentation. Medlemskategorier er kommet med i vedtægterne, men 

er uændret. Der er ved henvendelse til bådelauget, mulighed for at ”låne” sin bådplads ud, 

hvis man i en sæson eller 2 ikke ønsker selv at benytte den.  Der skal være mulighed for at 

flytte rundt på pladserne, hvis det giver god mening. Forskel på kontingent, når der drives 

virksomhed. Vedtægterne er ellers meget standard og overholder det lovmæssige. 

Havnefogeden der udpeges/ansættes er, som det er nu, Rikke og Lasse, der varetager den 

rolle de har nu (daglig drift, rengøring mv.). 

Forslag om mulighed for en miljøplads, da rengøring og spuling af både, af miljømæssige 

hensyn er ulovligt. 

Forslag om, at der sidder flere i bestyrelsen. Der er satses fortsat på 5 i bestyrelsen og så 

nedsættelse af forskellige udvalg. 

Mastekranen er af sikkerhedsmæssige årsager pillet ned. Der er mulighed for at få rejst og 

afmonteret mast ved isætning og optagning, hvor der kan laves aftale med vognmanden. 

Det kan evt. være en mulighed, hvis det fremadrettet kommer med på listen disse dage. 

Ordensreglementet er udsendt. 

Fremhæves: 

Friskiltning, sejldygtige både, afmærkning med navn og hjemhavn, opsyn og vedligehold 

af egen båd. 

Bemærkning om, at der skal kigges på pælenes stand i forhold til fortøjning. 

Bådvogne og stativer skal være i ordentlig stand inden optagningen. Bemærkning om at det 

vil være rart med tider og lidt bedre planlægning til optagning, hvilket bestyrelsen kigger 

på. 

Der skal arbejdes på nye vendeskilte, der fungerer. Havnen er en B-havn, der er intet 

ansvar for både, der overvintrer. Man overvintrer kun ved egen bro. Bemærkning om 

konstant tilslutning af landstrøm. Der er stemning for at der arbejdes videre med en 

målerløsning, hvis man ønsker konstant landstrøm, eller det vurderes om strøm skal 

afregnes med fast pris. Bemærkning om ansvar i forhold til badning i havnen. Forslag om 

skiltning i forbindelse med ”blød trafik” i indsejlingen. 

Gennemgang af budget og lejeforhold. Der skal kigges på, hvordan der kan laves nyt 

molehoved. Vedtægter, ordensregler, budget og overtagelse vedtaget med stort flertal. 



5. Behandling af indkomne forslag. 

Ref. Ingen 

6. Valg af tillidsposter: 

Ref. 

Poster 

Valgt: Michael Ottesen, Rikke Lützen, 

Lasse Henriksen, Carsten Graversen, 

Mette Brandt. 

Mette Aagård suppleant. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for et år. to 

stk. 
  

Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Tre 

stk. 
  

Valg af bestyrelsessuppleant for et år. 

  
  

Valg af revisor for et år. 

  
Brandt revision. 

  

  

Bestyrelsen konstituerer sig ved 

førstkommende møde. 1/11-2021 

 

7. Eventuelt. herunder oprettelse af div. Udvalg. 

Ref. 

Brobisser: Lars, Karsten, Bo, Per, Jonas. 

Festudvalget: Mette, Mette. 

Forslag om vandhaner i yderenderne. 

Ønsker og forslag sendes til formanden. 



Forslag om nyhedsbrev. 

Forslag om at bestyrelsen arbejder opgraderer facebooksiden. 

Forslag om en telefonliste på laugets medlemmer. 

Indkøb af ekstra fortøjning der ligger til låns på havnen. 

Det kunne være en ide, at der hænger en seddel med bronavn og tlf. i kassen. 

  

 


