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Referat af Ordinær Generalforsamling d. 30. april 2017 i Skødshoved Bro Jollehavn. 

 

Formand Ole Buhl byder velkommen til den ordinære generalforsamling kl. 10.34 i Brohuset. Han 

takker for fremmødet. 

 

Ad 1.  Valg af  dirigent. 

Formanden foreslår Ole Bundgaard, der vælges som dirigent, og han takker for valget. Han 

konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt og lovligt indkaldt. Medlemmerne erklærer sig enige 

heri. Han gennemgår derefter dagsordenen. Da der ingen forslag er indsendt, giver han ordet til 

formanden. 

 

Ad 2.  Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år. 

Formand Ole Buhl aflægger bestyrelsens beretning for året 2016: 

Han udtrykker, at det pga. vejret sejlmæssigt har været en dårlig sæson og ligeledes færre gæster, 

dog var slæbestedet godt besøgt. På trods af vejret, har der været en rigtig god stemning og god 

snak på havnen medlemmerne imellem. Han påskønner de medlemmer, som altid stiller sig til 

rådighed, når der skal løses nogle opgaver. Formanden berører flg. emner: 

 

●   Vinterstorme. 

     Vi slap billigt, kun: 

     - få huller i plankeværket ud mod vandet, og ligeledes nogle huller  

       i asfalten, Syddjurs Kommune har repareret alle huller. 
     - en båd rev sig løs og knækkede 3 pæle, nye pæle er slået i. En stor tak  

       til Arne og Birthe Laursen for den store hjælp med pælene 

      

●   Uddybning. 

     Uddybning er udført igen i år, fra midten af yderbassinet og ud til  

     bøjerne. 

 

●   Oprydning. 

     Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at fjerne deres gamle vogne og  

     stativer i krattet pga. klage igen fra beboere i nærheden af havnen. Der  

     er ikke forståelse fra bestyrelsen ang. klagen, da man bor ved en havn. 

     Bestyrelsen har ikke reageret på den seneste skriftlige klage, der er  

     sendt både til bestyrelsen og til Syddjurs Kommune, der ejer arealet,  

     men som SBJ har råderet over. 

 

●   Strømudtag. 

     Der er lavet ekstra strømudtag på pladsen, som bliver flittigt brugt. Men  

     det har samtidigt resulteret i, at SBJ sammen med andre havne i  

     Syddjurs har modtaget en klage over, at vi vil drive camping ved  

     Havnen. Ebeltoft Havn har henvendt sig til SBJ om et møde des- 

     angående og et forslag om at oprette en fællesorganisation for alle 

     havne. Dette ville dog blive for dyrt for SBJ, og havnen har takket nej  

     til indbydelsen. 

 

●  Arbejdsdag. 

    Arbejdsdag i havnen er fastsat til lørdag 6. maj, 2017. Der er samtidig 

    bådisætning, som måtte udsættes pga. blæsevejr. Dette skulle dog ikke 

    blive noget problem! 
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Afslutningsvis takker formanden bestyrelse for et godt samarbejde uden nogen form for gnidninger. 

Derefter takker han for ordet. Dirigent Ole Bundgaard takker for formandens beretning, og 

opfordrer til spørgsmål. 

 

Spørgsmål til beretningen. 

 

På et spørgsmål fra et medlem om bestyrelsen havde svaret på klagen over  

stativer og trailere på arealet, var svaret, at man havde svaret på et brev for 2 år siden, men ikke på 

den sidste klage, da man ikke mener, at der de sidste 10 år har været skrammel, ej heller både 

stående på pladsen efter 1. juni. Kommunen har kigget på det og godkendt det. 

 

Da der ikke er yderligere spørgsmål til beretningen, lukker dirigenten punktet, og formandens 

beretning bliver herefter godkendt. 

 

Ad 3a  Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det forgangne år. 
Kasserer Poul Steen Tidemand-Petersson meddeler, at alle kontingenter er kommet ind i år, selv om 

det holdt hårdt. Han gennemgår regnskabet og pointerer, at nettoomsætningen for 2016 (191.485 

kr.) er mindre end sidste år (326.257 kr.) hovedsageligt grundet det store antal salg af bådpladser 

året før. Han meddeler, at den nye traktor er blevet afskrevet med 3.800 kr., og havnen med 24.300 

kr. Siden etableringen er der i alt afskrevet 218.700 kr. på havnen. Han omtaler havnens bankkonti, 

dels 2 i Sparekassen Kronjylland, dels 1 i Sparekassen Djursland. Han gennemgår havnens aktiver 

og passiver og konstaterer, at de to stemmer overens. Han understreger, at havnens egenkapital i alt 

er på  

1.004.352 kr., en lille stigning fra år 2015. 

 

På opfordring fra ordstyreren til spørgsmål til regnskabet, bliver der stillet flg. spørgsmål: 

 

På et spørgsmål, om det er hensigtsmæssigt at egenkapitalen bliver ved med at stige, svarer 

kassereren, at det er vigtigt at have kapital nok til store poster i fremtiden (se pkt. 4), og 

understreger, at det i øvrigt ikke er mange penge der bliver sat ind yderligere pr. år. Medlemmet 

mente, at man kunne sætte et loft for egenkapitalen og dermed evt. nedsætte kontingentet. 

 

Ordstyreren konstaterer, at der ikke er yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, og 

regnskabet godkendes enstemmigt. 

 

Ad 3b  Fremlæggelse af budget for det kommende år. 

 

Kassereren gennemgår budgettet. Han tilføjer til det udleverede budget 2017, at der en yderligere 

udgift:  røde/grønne/hvide skilte i aluminium til de enkelte bådpladser, der indikerer, om de er 

besatte eller ej, en udgift på 20.000 kr. Kassereren demonstrerer, hvordan de fungerer. 

Dirigenten opfordrer til spørgsmål til budgettet, og flg. spørgsmål stilles: 

 

Spm. 1: Er prisen for uddybningen steget? Svaret hertil er, at beløbet 57.000 kr. er incl. moms. 

Spm. 2: Har revisoren og kommunen underskrevet regnskabet? Svar: hhv. ja og nej. 

 

Ad 3c  Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag: 

De i dagsordenen nævnte punkter: indskud, kontingent, havneleje, gebyr ved handel, afgift ved brug 

af slæbested, sæsonleje forbliver alle uændrede. Forslaget vedtages.  

  

Ad 4 Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår en større uddybning af havnen: 
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Hele yderbassinet, yderpladserne ved bro 3, igennem indsejlingen til slæbestedet, mellem bro 3 og 

2 plus indersiden. Man har fået tilbud fra entreprenør Per Aarslev på 244.400 kr. Uddybningen 

skulle udføres januar/februar 2018, ca. 8-10 arbejdsdage. Det ville indebære, at alle både på bro 3 

skulle væk i den periode. Meget grej skulle fjernes. 

Årsag til en større uddybning: 

- Imødekomme flere gæster 

- Større både  

 

I forbindelse med forslaget blev der kommenteret/diskuteret flg. områder: 

- Sikkerhed med pæle og broer 

- Forurening 

- Vedligeholdelse af uddybningen, efterfølgende udgifter 

- Positiv holdning til forslaget 

- Billigere/smartere måde at lave uddybningen 

Der blev givet flg. kommentarer til ovenstående: 

- Mindst 1 ½ m  

- Udgiften til den tidligere uddybning skal trækkes fra 

- Bassinbunden er ler – der skal stilles garanti for uddybningen 

- Uddybningen vil ikke sande til, ca. 20 år siden en lignende blev foretaget 

- Forslag: 2 medlemmer (Arne og Gert) undersøger sagen og giver et overslag, hvis det kan 

laves billigere end ca. 100.000 kr. 

- Forslag fra ordstyreren:  der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af menige medlemmer 

og medlemmer af bestyrelsen 

 

Konklusion på diskussionen: 

Det vigtigste spørgsmål lige nu er flg.: Skal der uddybes eller ej? 

Ordstyreren beder om en afstemning: et flertal er FOR 

Ordstyreren opfordrer bestyrelsen til at foranledige en arbejdsgruppe. 

 

Ad 5a  Valg af to medlemmer til bestyrelsen. 

Dirigenten spørger, om der er andre forslag end de af bestyrelsen foreslåede. Ingen forslag. 

a. Lars Thøger Jensen bliver genvalgt.  

b. Ole Buhl bliver genvalgt. 

 

 

 

Ad 5b  Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Dirigenten spørger, om der er andre forslag end de af bestyrelsen foreslåede. Ingen forslag. 

a. Søren Pedholt bliver genvalgt. 

b. Allan Thomsen er ikke villig til genvalg 

Jonny Holm Petersen bliver valgt. 

 

Ad 6 Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår at fortsætte med revisionsfirmaet Michael Fræmohs.  

Revisor Fræmohs bliver genvalgt. 

 

Ad 7  Eventuelt. 

 

●   Formanden informerer om flg.: 

     Indbydelse fra Knebelbro Havn til fællestur til Norsminde 24.-25. juli 

     og fællestur til Mårup 19.-20. august. 
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●   Forespørgsel fra et medlem: 

     18-19 bådpladser til salg, kan nogle af dem lægges sammen til større 

     pladser? 

     Svar fra bestyrelsen:  hvis behovet er der, gør vi det 

                                        NB! Plads kun bredere, ikke længere! 

 

●  Hvis ønske om en yderplads, aftal med havnemester Flemming Hørsted 

 

●  Flemming Hørsted opfordrer medlemmerne til at melde sig til  

    arbejdsdagen 

 

●  Kassereren udtrykker sin tak til Arne for hans hjælp og overrækker  

    ham en flaske snaps. 

 

Dirigent Ole Bundgaard opfordrer medlemmerne til at give bestyrelsen en klapsalve for et godt 

arbejde, takker for medlemmernes fremmøde, og erklærer kl. 11.40 Generalforsamlingen for 

afsluttet.  

 

 

Referent:  Dorrit Svendsen 

 

 

Referatet godkendt af Bestyrelsen.  

 

 

___________________             _______________________                   

Ole Buhl                                     Flemming Hørsted           

 

 

___________________            ________________________   

Lars T. Jensen                            Flemming Jensen 

 

 

____________________________________ 

Poul Steen Tidemand-Petersson  

 

 

 

 


