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Ad 1
Philipp bød velkommen og foreslog Jens Jensen som dirigent.
Jens Jensen valgt.
41 personer til stede.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
36 stemmeberettigede.
Ad 2. Bestyrelsens beretning Philipp
Det kommer jo nok ikke som en overraskelse for jer at vores beretning starter med de nye flydebroer, for
hele projekt omkring dem, er uden sammenligning det, der har fyldt mest i 2018, også selv om det jo
egentlig startede allerede i 2017.
Flydebroerne taler sådan set for sig selv. Alene det, at vi fik dem uden beregning, er jo fantastisk, men det
arbejde og den indsats der er ydet omkring dem, er nok endnu mere fantastisk.
Noget af arbejdet med flydebroerne ”hyrede” vi folk til. Det har jo sin pris, hvilket i kan se i regnskabet
senere. Selv om tidsplanen skred lidt gjorde Odin Diving a/s et udmærket stykke arbejde med at fjerne
gamle pæle og banke de nye pæle ned til at holde flydebroerne. Selv uddybningen klarede de også fint, ja
næsten for godt, for inde i jollehavnen sugede de, ved et uheld, så meget bund væk at betonvæggen ind
mod jollehavnen skred ud – det kostede lige 10 kubikmeter beton inde bagved.
Meeen der er jo som bekendt ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget – så fik vi også lagt
bund ovre i traktorskuret, altså i enden af masteskuret!
Resten af arbejdet omkring etablering af flydebroerne, faktisk et større arbejde, end det vi hyrede folk til og
vi snakker her om brosammensætning, adgangsbroklapper ledningsføring af el og vand, pælebankning,
forsyning til hårdtarbejdende hjælpere osv. osv. Ja, jeg kunne blive ved. Det store arbejde blev udført af en
gruppe dedikerede og kvalificerede, uegennyttige og selvopofrende frivillige, som ihærdigt udførte et
fantastisk stort stykke arbejde, som vi er dem megen tak skyldig.
Ingen nævnt ingen glemt – I ved selv hvem I er, og I skal alle have en stor tak!
Flydebroprojektet stod på nær nogle småting, færdig til sæsonstarten og hvilken sæson? Vejret viste sig for
første gang i 3 sæsoner, fra den gode side. Det blev en fantastisk sommer og for havnen betød det, en
markant stigning i gæstesejler antallet. Selvfølgelig har frihavnsordningen også noget at skulle have sagt i
den sammenhæng, men vi kan på opgørelsen af betalende gæster se, at den frygt som nogle gav udtryk for
i forbindelse med frihavnsordningen, at vi ville gå glip af store indtægter, ikke har slået til, hvorfor vi også
fortsætter med frihavnsordningen i næste sæson. Alle får udleveret frihavnsmærkater for 2019, som en del
af deres pladsleje, når der er søsætning.

En anden ting der har fyldt meget i 2018, i hvert fald for Frank og mig er ”Helhedsplan Sundsøre”. Vi er gået
så meget ind i det, som vi er, selvfølgelig fordi vi synes, det vil være fantastisk, at få udviklet vores
naturskønne og helt unikke område med mange flere aktiviteter end bare havneaktiviteter, så vi kan få
endnu mere liv hernede. Men også fordi, vi var nået til den erkendelse, at det er måden at få renoveret
vores ydermoler på.
Vi har jo fået bevilget en million af NordeaFonden, som godt nok er betinget af kommunens lovede
bevilling på 1,5 millioner og at vi selv financierer en halv million kroner, men så mangler der heller ikke så
meget før første etape af projektet, altså der hvor renovering af vores mole er indeholdt, kan gennemføres.
Vi håber kommunen kan bevæges til at rykke deres bevilling lidt frem, så de engang i september/oktober
siger god for at vi får pengene på 2020 budgettet, så vil vi kunne komme i gang ved sæsonafslutningen her i
år og være klar med ydermolen til næste sæsonstart. Det er et stort arbejde og en lang proces, men vi lever
i håbet!
Lad os kigge lidt på årets gang:
• 2018 startede med en lækker Nytårskur, som var så vellykket at den kom til at danne præcedens, i
hvert fald, blev der også holdt en hyggelig Nytårskur her i januar dette år.
• Klubaftnerne begyndte igen allerede d. 22. februar og fortsatte så hele sæson hver eller hver anden
torsdag. Vekslende mellem ren hygge og forskellige kurser og foredrag.
• 27. april var den første søsætning og både d. 11. og d. 12. maj var der igen søsætninger med
standerhejsning d. 12. og så var sæsonen i gang.
• Den 13. marts var der sikkerhedskursus
• Lørdag d. 9. juni var der Vild med Vand – Havnens dag med rigtig mange besøgende. Både
agerende og ”tilskuere”
• d. 1. og 2. september var der fællestur til Rønbjerg. Efter sigende en vild god tur. Samtidig var
Glyngøre Sejlklub på besøg i Sundsøre.
• Lørdag d. 8. september holdt Bjarne Tingkær foredrag om Havhingsten i et stuvende fuldt klubhus.
Det regnede ”cats and dogs” som de siger i England, så arrangementer måtte flyttes ind fra et
blafrende og næsten kuldsejlet partytelt på parkeringspladsen!
• D. 19., 20. og 27. oktober var der bådeoptag. Lørdag d. 20. var der standerstrygning og så var
sejlersæsonen officielt ovre.
• Men aktiviteterne fortsætter selvfølgelig, nu blot indendørs i klubhuset med sidste klubaften d. 29.
november og Julefrokost d. 1. december.
Så vil jeg nævne og det vil I se senere, at der i år må være sat en verdensrekord i antallet af indsendte
forslag. De mange forslag vidner om medlemmernes store engagement i havnens udvikling og er meget
velkomne. Men fra bestyrelsen vil vi også bede Jer huske på, at ligesom jeres arbejde i Sundsøre
Lystbådehavn er frivilligt, så er bestyrelsens det også. Hvis der stilles for mange og stramme krav til
bestyrelsesarbejdet kan lysten til arbejdet måske stækkes.
Vi har fuld tillid til at I sammen med dirigenten gør denne generalforsamling til endnu en god en i rækken!
Til slut vil vi gerne sige tak til alle de meget aktive og hårdtarbejdende medlemmer uden hvilke, alle disse
fantastiske arrangementer, ikke var blevet til noget. Der skal også lyde en særlig tak til KKU, som i årets løb
her været kulinarisk backup, på rigtig mange arrangementer og aktiviteter. En særlig tak skal også lyde til
Bent og ikke mindst Flemming, som begge virkelig har udvist en exceptionel indsats. Det, at der i vid
udstrækning er en ”official” til stede på havnen, er et uvurderligt gode.
Bemærkninger til beretning:
Ingen kommentarer. Godkendt

Ad 3.
Kassereren gennemgik årsregnskabet.
Under indtægter bemærkedes det at antallet af gæstesejlere var steget – sikkert på grund af vejret og vores
nye først næste år. som frihavn. Dette gav ikke udslag i stærk forøgede udgifter, så frihavnsordningen
fortsætter.
Iår har vi modtaget 23.000 kr. Sparekassefonden og 5000 kr. fra Vild med vand. Et godt tilskud i et dyrt år.
Vedligehold på 83.000 kr. skyldes følgevirkninger af flydebroprojektet. Denne post forventes reduceret i
2019. Flydebroprojektet er udskilt som en selvstændig post på 285.000 kr.
Helhedsplanen indgår som et nul i regnskabet, da Landsbyudvalget havde bevilliget midlerne til Cowi og
arkitektfirmaet.
Årets resultat - 178.000 kr.
Ad.4
Budgettet blev fremlagt, med bemærkning om at forsikringudgiften stiger p.g.a. bedre dækning. Der er
afsat midler til et øget lånoptag, indtægterne er øget, da taksterne stiger.
Budgettet godkendt.
Ad. 5
Takstblad gennemgået og godkendt – gæstesejlertaksterne træder i kraft i år, bådpladspriserne, der stiger
med 200 kr.
Ad. 6
Forslag til bestyrelse:
Søren Jensen - valgt
Frank Jakobsen - valgt
Anders Christensen
Bendt Kristiansen - valgt.
Philipp Emborg
Ditte Dollerup og Hans Johnsen stemmetællere.
Ad. 7
Valg af suppleanter:
Anders Christensen
Mogens Børsting
Bestyrelsen skal afholde lodtrækning om første og anden plads.
Ad.8
Bodil Iversen, valgt
Ad. 9
Forslag til ordinær generalforsamling 16. marts 2019
Der er indkommet i alt 22 forslag fra 5 forskellige medlemmer. Flere af forslagene er næsten enslydende
eller omhandler det samme. Derfor har vi her sammenskrevet forslagene i grupper, så de kan behandles
under et. Efter hvert forslag fremgår, hvem forslagsstilleren er.
A:
Der stilles forslag om indførelse af medlemsklistermærker til montering på bådene, så ret til brug af
slæbested nemt kan dokumenteres for havnefogeden. (Ditte Dangaard Christensen)

For det tilfældes skyld at der, som sidste sommer, er behov for afløsning af havnefogeden, kunne det være
rart med en defineret liste over havnefogedens opgaver og ansvar så medlemmerne evt kan hjælpe med at
afløse, foreligger en sådan? Ellers stilles der forslag om at en sådan laves. (Ditte Dangaard Christensen)
Der stilles forslag om at havnefoged og havnefoged-assistent kompenseres for deres arbejde evt. gennem
kørselspenge, fri havneplads eller andet som ikke trækker fra i øvrige ydelser. (Ditte Dangaard Christensen)
Der stilles forslag om at havnefoged og assistent ulykkesforsikres mens de arbejder på havnen og at der
forefindes relevant beskyttelsesudstyr til forebyggelse af uheld. (Ditte Dangaard Christensen)
Bestyrelsens forslag inde forsamlingen behandlede forslagene
Ad A: Disse 4 forslag afklares af havnefoged og bestyrelse i fællesskab inden sæsonstart
Dette blev vedtaget.
B:
Der stilles forslag om at det er en sekretær der refererer fra generalforsamling og bestyrelsesmøder, så det
er en uvildig person der refererer fra møder og formanden kan koncentrere sig om at være mødeleder.
(Ditte)
Bestyrelsens forslag inden behandling i forsamlingen:
Ad B: Valg af sekretær er ikke et generalforsamlingsanliggende, men besluttes i forretningsordenen, som
nygodkendes hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
Dirigenten slog fast at generalforsamlingsreferenten udpeges af dirigenten, og at daglig referent ligger i
forretningsordenen.
C: Der stilles forslag om at årsregnskabet og budgetforslaget udsendes i forvejen inden
generalforsamlingen, så alle medlemmer har en chance for at gennemse det grundigt og forberede
spørgsmål inden. (Ditte Dangaard Christensen)
Der stilles forslag om at indkaldelser til generalforsamling og andre møder samt referater fra
bestyrelsesmøder sendes til medlemmer pr. mail efter indhentelse af samtykke fra alle medlemmer til
GDPR. https://www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf (Ditte Dangaard Christensen)
Bestyrelsens forslag inden behandling
Ad C: Når regnskab og budget er færdig udarbejdet og forslag til generalforsamling er indkommet, vil de
fremover kunne ses på hjemmesiden Indkaldelse til generalforsamlingen og referater fra bestyrelsesmøder
samt nyheder forefindes allerede pt. på hjemmesiden. Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ligeledes
allerede direkte til de medlemmer vi har mailadresser på, enten direkte eller via nyhedsbrevet.
Vedtalegelse: Første del opfyldes næste år
Næste del. Der henvises til hjemmesiden. Ingen mail hver gang.
D:
Der bør være gelænder på gangbroen, der går ud i havnen, – i hvert fald på den side, der vender ud mod
læmolen, så vi undgår fald ned på betonklodserne og deraf følgende mere eller mindre alvorlige
legemsskader. (Else Klit Kristensen)
Det kræver en forklaring fra bestyrelsen, hvorfor der ikke er sat et solidt rækværk op på ydermolen, så vi
undgår flere faldulykker., især ude ved 90grader knækket er det usikkert at færdes. (Bodil Thinggaard)

Forslag: Mast med lys på parkeringsplads. Lyset skal gerne lyse nedad og ikke som det er nu, hvor lyset
blænder en. (Jørgen D. Larsen)
Bestyrelsens kommentar inden behandling
Ad D: Det potentielle farlige sted, hvor gangbroen yderst ude udvides, er allerede markeret med
plaststrimler, På kommende arbejdsdag vil vi forsøge at etablere en mere markant løsning. Men det vil
under alle omstændigheder kun blive en midlertidig ordning, da planen er at gøre gangbroen bredere hele
vejen ud, når ydermolen alligevel skal renoveres. Mht. lys på P-pladsen, bør det afvente Helhedsplanen
Vedtagelse: Angående lampen, så drejes den nuværende så den ikke blænder.
Rækværk – nødvendig tiltag laves på arbejdsdagen.
E:
Der bør fortsat være salg af is m.m. fra havnen. Det var sommerens store succes, både økonomisk og
socialt. Det skaffede mange lovord fra gæstesejlere og lokale. (Else Klit Kristensen)
Da jeg har erfaret, at der i 2019 ikke må sælges is og kaffe fra havnens klubhus/havnekontor, ønsker jeg
begrundelsen herfor taget op på generalforsamlingen plus en afstemning, om salget skal fortsætte, da det
har været en stor succes i de sidste to år, både for gæster i havnen og udefrakommende, bl.a.
færgetrafikanter. (Bodil Thinggaard)
Det forlyder ligeledes at der ikke længere må sælges trøjer og caps fra havnekontoret. Det har været gjort
igennem mange år, så en begrundelse for, hvorfor det skal stoppe nu, efterlyses. Fortsat salg af trøjer og
caps ønskes taget op til afstemning. (Bodil Thinggaard)
Til stor glæde for mange gæster i havnen — både i mobil-homes og både — er der etableret service, så der
bliver bragt morgenbrød på bestilling. En frivillig ordning, som vi er nogle medlemmer, der gerne vil
fortsætte med. Om ordningen skal fortsætte, ønskes også taget op til afstemning. (Bodil Thinggaard)
Bestyrelsens forslag inden behandling i forsamlingen
Ad E: Forslagene bygger på rygter, som ingen hold har i virkeligheden. Der er fra bestyrelsens siden ingen
planer om at ændre nogen af disse ting. Men salget frembyder en udfordring rent moms- og
regnskabsmæssigt. Et problem, som vil blive løst.
Vedtagelse: Bestyrelsen bakker op om salget.
F:
At den nye bestyrelse arbejder på, at der sendes en beskrivelse af Sundsøre Lystbådehavn til
’Havneguiden’, og at der lægges nutidige billeder ind af havnen og havneområdet. Det er en meget brugt
hjemmeside for alle sejlere, der ønsker information om havne, de vil besøge. Se evt.
https://havneguide.dk/da. Der står pt ingen oplysninger om havnen og billederne er temmelig gamle.
(Lisbeth Jakobsen)
At den nye bestyrelse sender opdateret tegningsmateriale over havnen til geodata-styrelsen, da det er
vigtigt at oplysningerne er korrekte. (Lisbeth Jakobsen)
At den nye bestyrelse indmelder klubben i’ Danske Tursejlere’. Næsten alle lystbådehavne er medlem.
Foreningen udsender hvert år nyttige bådblade, der arrangeres gode kurser og der er medlemsfordele for
alle indmeldte klubber og for deres medlemmer. (Lisbeth Jakobsen)
At den nye bestyrelse arbejder for, at der i fremtiden sker mere på havnen i årets løb, dels til glæde for
sejlere, men også til glæde for beboere i lokalsamfundet. (Lisbeth Jakobsen)

At den nye bestyrelse arbejder for at tiltrække flere gæstesejlere, bl.a. ved at disse altid, om muligt, bydes
velkommen af havnefogeden eller en havneassistent og informeres om rundstykke-ordning, lån/leje af
cykler, indkøbsmuligheder, havnens faciliteter o.s.v. Desuden ved at sørge for, at der er gode cykler til
rådighed, evt. i samarbejde med mejeriet og A Kjømn. (Lisbeth Jakobsen)
At den nye bestyrelse arbejder på at få havnen gjort mere kendt, også i en større kreds, evt. i samarbejde
med Skive Kommune, Turistforeningen, Limfjordens Brænderi, Visitskive, Thise borgerforening osv - evt
med inspiration fra Egense Sejlklub. (Lisbeth Jakobsen)
Bestyrelsens kommentar inden behandling:
Ad F: Gode forslag, som den nye bestyrelse snarest tager fat på.
Vedtaget
G:
At der på generalforsamlingen oprettes udvalg til at varetage havnens forskellige opgaver. Udvalgenes
opgaver skal så efterfølgende beskrives skriftligt, så det bliver klart for alle, hvilke ansvarsområder de har.
Evt. kan blot én udvalgsformand vælges, og han/hun kan efterfølgende samarbejde med andre
medhjælpere efter eget valg.
Forslag til ansvarsområder, som kan varetages af medlemmer
• et kommunikationsudvalg, der regelmæssigt udsender oplysninger til medlemmerne om, hvad der er
sket og hvad der skal ske. Det er ikke tilstrækkeligt, at nyheder skrives på hjemmesiden, da der er umuligt
at vide, hvornår man skal gå ind for at se nyheder.
• et ’traktements’-udvalg / KKU
• et ’Vild-med-Vand’ udvalg, der står for Havnens dag og andre arrangementer.
• et rengøringsudvalg
• et hus- og plads-udvalg, der står for f.eks. maling af huset og vedligeholdelse af havneområdet.
• et broudvalg, der står for at holde broerne i god stand.
• et informationsudvalg, der opgraderer informationen om havnen til ’Havneguiden’ og de mange andre
instanser, hvorigennem folk udefra får information om havnen.
• et sikkerhedsudvalg
• et ’klubaftensudvalg’
• et udvalg, der søger fondsmidler
• et udvalg, der står for udlån/udlejning af klubhuset
• et udvalg, der står for den årlige fælles sejltur
• havnekontoret (havnefogeden og havneassistenter)
• et miljøudvalg (Lisbeth Jakobsen)
Bestyrelsens kommentar inden behandlig.Ad G: Bestyrelsen mener, på baggrund af havnens størrelse og
medlemstal, at det er urealistisk med så mange udvalg! Der findes allerede et KKU-udvalg, et Vild-medVand udvalg, et rengøringudvalg og der er folk som arrangerer klubaftnerne. Er der behov for flere udvalg
nedsættes de løbende af bestyrelsen.
Forslagsstilleren r tilfreds med bestyrelsens forslag.
H:
At den nye bestyrelse sikrer, at der bliver en positiv ånd i klubben. Det indebærer, at der bliver klare linjer
mht. hvem der har ansvar for hvad, at bestyrelsesmedlemmerne lytter til initiativer fra medlemmernes
side, bakker op om aktiviteterne og at bestyrelsen påskønner de indsatser, både små og store, som
medlemmernes yder. (Lisbeth Jakobsen)
Bestyrelsens kommentar inden behandling:

Ad H: Hvis forsamlingen ikke mener at bestyrelsen arbejder som beskrevet, er det yderst beklageligt at
bestyrelsen ikke undervejs er blevet foreholdt dette.
Lisbet: Vi har haft en fin stemning i dag.
Bodil: Tak for mødet i Thise
Anders: Der er ikke kommet information om arbejdet.
Det blev imødegået af Frank, der mente at der var givet information på generalforsamling – og fra et senere
bestyrelsesmøde.
Ditte vi savner løbende informationer.
Bodil: Der er nye i bestyrelsen, der kan løfte disse opgaver.
Dette blev udgangen på punktet.
Eventuelt:
Grete: Om sommeren er det et problem med klubaftner, når gæstesejlere er her bør lokalewt friholdes til
disse.
Bendt: De er velkomne. Så jeg mener det ikke.
Bodil+ flere andre var ikke enig.
Er Issalg ikke et problem for brænderiet.
Philipp: Nej det er afklaret med Ole.
Jørgen:
Har bestyrelsen arbejdet med at få hævet klubhuset?
Frank: Nej der er der Ikke arbejdet med.
Bodil
Godt arrangement hos vinterbaderne i januar.
Philipp
Tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer. De får en gave.
Tak for min tid som formand.
Frank::
På bestyrelsens vegne: Tusind tak til Philipp for et fantastisk stort arbejde, vi er bekymrede for hvordan vi
skal undvære din indsats.

Ref: Frank

