
Referat fra Generalforsamlingen  

torsdag d. 20. april 2017 kl. 19.30 i Havnens Hus. 
 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent og referent 

Claus Christensen blev valgt som dirigent og Jette Fries som referent. 

 

2. Formandens årsberetning v) Heine Nissen 

Der skete meget lidt i foreningen i 2016 grundet de mange problemer med at få godkendt 

placeringen af vores anlæg. Nu er anlægget heldigvis placeret, og alle tilladelser er på 

plads. Der er også sket registrering i CHR-register (også af anlægget i havnen).  Der er 

dog en høringsfrist på 4 uger, men der forventes ingen problemer. 

Liner er blevet trukket til muslinger og tang, og der er hængt cementklodser i form af 100 

spande á 15 kg på til stabilisering af de to liner, som er på 200-250 m. På linerne er 

allerede nu høstklare muslinger og tang, men vi har endnu ikke været derude med vores 

båd. Flåderne kom i marts, og der er gelænder og trappe på. Stjernehjul til linerne 

mangler, men de er bestilt og skulle komme fra Nykøbing. Anlægget i Havnen skal 

bruges til hyttefad, så man kan hente muslinger fra denne lagerplads. Der vil i princippet 

også kunne dyrkes i havnen, men det er ikke planen.  

Lemvig kommune har været en god samarbejdspartner. Vi har søgt et klubhus, dog 

endnu uden held. Vi har fået 25.000 kr. fra Lemvig Kommune. Vi kan leje et rum i 

Østershuset, som snart skal bygges. Det vil være tæt på båden, og vi vil have adgang til 

renserum. Prisen vil være ca. 5.000 kr. Østershuset skal være færdig til september. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi skal leje rummet, som desværre kun er på 5 kvm. 

Båden er klargjort og er kommet i vandet. Båden er ikke stor i forhold til anlæggets 

placering – men hvis båden ikke er stor nok, så må en anden båd overvejes. Projektet 

har betalt båden, og de er informeret om, at det kan vise sig, at vores lille båd måske 

ikke er velegnet, fordi vores anlæg er blevet placeret helt ude ved Kappel. 

Der venter snart arbejdsopgaver til foreningens medlemmer. I maj skal der hænges 

bændler ud, hvor yngel skal sætte sig fast. Senere skal de små muslinger skrabes af og 

puttes i strømper, hvor de skal vokse videre.  

Der arrangeres tur til Nykøbing 1. maj, og senere evt. til Løgstør. Vi forventer en lærerig 

dag, og håber at mange medlemmer vil deltage. Tilmelding til Christian.  

Havnens dag afholdes ultimo maj, men vi deltager ikke i år. 

Vi skal i nær fremtid have nedsat nogle grupper til forskellige arbejdsopgaver – der skal 

hverves nye medlemmer, båden skal passes, og der skal holdes øje med flåderne, og 

der skal kommunikeres nyheder til medlemmerne. Så nu skal alle foreningens 

medlemmer aktiveres i opgaverne. 



 

3. Forelæggelse af foreningens regnskab 2016 samt budget for 2017 

 Claus Fomsgaard, som har været foreningens kasserer, gennemgik årets regnskab og          

              budgettet for 2017. Det blev godkendt. 

Der er siden sidste generalforsamling kommet 11 nye medlemmer.  

  

4. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fra 2018 bliver 400 kr., i stedet for de nuværende 

300 kr. Det er også besluttet, at der i 2017 ikke opkræves fra de allerede indmeldte, som 

indtil nu ikke har oplevet særlig meget foreningsaktivitet for deres kontingent.  

I fremtiden bliver der behov for mere kapital til drift af foreningen, ikke mindst når 

projektperioden slutter ved årsskiftet.  

Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse blev vedtaget efter afstemning, og ingen 

stemte imod.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 Der er ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen Jf. foreningens vedtægter paragraf 6, stk. 1-4 

På valg Heine Nissen, Amanda Christensen, Christian Christiansen og Claus Fomsgaard 

Claus Fomsgaard ønsker ikke genvalg, mens Heine, Amanda og Christian blev genvalgt. 

Ejgil Kølbæk valgt som nyt medlem i bestyrelsen.  

 

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 

 Knud Erik Groth valgt som 1. suppleant og Claus Christensen som 2. suppleant. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

             Annette Rask Groth valgt som revisor og Claus Fomsgaard revisorsuppleant  

 

9. Evt. 

Bestyrelsen har udarbejdet et regelsæt for besejlings m.v. og disse regler blev fremlagt 

for medlemmerne. Der var forslag om, at det skulle være et krav at bruge redningsvest. 

Beslutningen blev dog, at vi stiller redningsveste til rådighed og anbefaler brugen. 

 

Der spørges til forsikringsforholdene på båden. Båden er i øjeblikket projektets ejendom, 

og de har sørget for forsikring. Men fra 1. januar skal vi selv have orden på 

forsikringsforholdene. 

 

Alle referater fra bestyrelsesmøder vil i fremtiden blive lagt på vores hjemmesider. 

 

 

17 medlemmer deltog i generalforsamlingen 

 


