Forslag om frivillig ordning i stedet.
Bestyrelsen trak forslaget og vender tilbage med andre initiativer i samme ånd.

Ken Meinertsen kom med et forslag, som fik generel opbakning: Der etableres et brolaug og der
udnævnes en tovholder for hver bro, som indskyderne på eget initiativ holder rene og farbare.
Arbejdet kan suppleres med højtryksrenser forsynet med spule hoved for algerensning og nye
brædder som havnen leverer.
Brolauget kan efter indbyrdes aftale sørge for korrekt skiltning af pladsen mht. gæstesejlere.
Derudover genoptages "Ren havn"-dagene 2 gange årligt forår og efterår, hvor indskyderne
inviteres til fælles pleje af havnen med oprydning, beskæring og andet forefaldende arbejde.
Aftenen afsluttes i bådklubben med fælles spisning, øl og vand, dertil behøves også en kok.

Forslag 8 - Forslag fra Tommi Vest Larsen ændring af vedtægterne vedr. kritiske
revisorer
Steen Hillebrecht motiverede forslaget på vegne af forslagsstiller, der havde måttet forlade
generalforsamlingen.
Opgaven er at kontrollere, at udgifterne er afholdt I overensstemmelse med rammerne
udstukket af generalforsamlingen.
Efter en kort debat blev forslaget sat til vejledende afstemning.
Der var ikke flertal for forslaget.

Valg til havnebestyrelsen
Michael Jørgensen genopstiller og blev genvalgt pr. akklamation.

6.

Valg af revisor
Gilfeldt revision blev genvalgt

7.

Eventuelt
Knud Andersen spurgte til hvordan søsætning nu her til foråret i praksis skal ske for indskydere
med eget stativ. Og hvem betaler dette?
Havnen planlægger og betaler søsætningen med brug af vognmand.
Erling spurgte til, hvorfor afskrivning af stativer kun var over 20 år og ikke længere. Bestyrelsen
vurderer at længere afskrivningstld ikke er tilrådeligt.
John Willers: bad dirigenten om at hans indlæg vedlægges referatet. Dette bekræftede
dirigenten at han ville imødekomme. (Klik her)
Henrik M0tze roste dirigenten for god styring.
Dermed afsluttede dirigenten og takkede for god rod og orden.

8.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og kvitterede med nogle gode flasker.

Ge

orsamling afsluttet 22.52.
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