
Foreningen Nyord havns Generalforsamling 16. marts 2012 

i Nyord forsamlingshus 

Start kl. 19.00 slut kl. 20.28   22 deltagere inklusiv bestyrelsen med 3 deltagere, ingen fuldmagter 

 

1) May valgt som dirigent 

 

2) John og Jørgen valgt som stemmetællere 

 

3) Formandens beretning blev aflagt af Tom Hansen. 

Per H: Hvorfor er der kommet færre elektricitetspenge ind fra de lokale brugere end sidste år 

Tom: De lokale må være så voksne, at de selv siger til og betaler for deres forbrug 

Per M: Spurgte om bestyrelsen havde overvejet at afprøve solceller/solpaneler ved toiletterne – inspireret 

af energiprojektet 

Tom: Det er ikke drøftet i bestyrelsen. 

 

4) Regnskabet blev fremlagt af May 

Jørgen: Hvad er løn og honorar? 

Tom: Det er honorar til kassereren for at ordne regnskab 

 

5) Ingen forslag fra bestyrelsen 

 

6) Ingen forslag fra medlemmerne 

 

7) Valg til bestyrelsen: 

Steen Jørgensen, Per Werge og Nils Kristensen blev genvalgt uden modkandidater 

Valg som suppleant: John Stolt valgt uden modkandidat 

 

8) Valg som revisorer: 

Knud Johansen og Per Hansen genvalgt uden modkandidater 

 

9) Fastsættelse af kontingent for 2013: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 100,- 



 

Per Hansen foreslog kontingent på kr. 125,- 

På grund af omkostningerne ved opkrævning foreslog Marianne at der skulle betales via netbank. Derefter 

almindelig snak om den billigste måde at indbetale på. 

Afstemning om kontingent: Enten kr. 100,- eller kr. 150,- 15 stemte for kr. 150,- i 2013 der derfor er 

vedtaget. 

 

10) Eventuelt: 

Jørgen: Hvordan kan det være, at Røret kan ligge gratis i Stege og skal betale i sin hjemhavn? Husbåden 

kunne betale det manglende beløb. 

Per Hansen: Ejeren af husbåden er ikke medlem. Røret kan sammenlignes med en spejderforening, der 

også vil ligge gratis. 

Heidi: Røret er noget helt specielt for øen – derfor bør der findes en løsning 

Tom: Beslutningen om betaling blev truffet efter en afstemning i bestyrelsen. 

Heidi: Bestyrelsen bør tage Rørets betaling op til fornyet drøftelse. 

Derefter en diskussion om havnens trængte økonomi. 

Bent Hansen: Er det en principsag eller en økonomisk sag, at Røret skal betale? 

Ellen: Vi må huske, at Røret vil være et trækplaster 

Per Møller: Det kan ikke komme bag på Rørets venner, at der skal betales havneleje 

John Nielsen: Hvad koster det at have Røret liggende? 

Tom: Hvis havnen er fyldt helt op i hele juli måned koster det kr. 3500,- at have Røret liggende. 

Heidi: Er der søgt andre fonde i stedet for RealDania? Hvad med Nordea-Danmark fonden? Har I prøvet 

andre pengeinstitutter ? 

Vejledende afstemning om Rørets betaling for at ligge i Nyord havn: 

11 stemte for friplads 

6 stemte for betaling 

3 undlod at stemme 

Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op på et bestyrelsesmøde 

Klaus spurgte til den vestre mole – vil der kun blive lavet lappeløsninger? 

Tom gjorde rede for molens dårlige tilstand og for de mulige, midlertidige reparationsmuligheder 



Per Werge fortalte om arbejdet med at søge fonde og opfordrede til, at forslagsstillerne først selv 

undersøgte de enkelte fondes betingelser, inden fondene blev foreslået, fordi de fleste fonde ved nærmere 

eftersyn ikke giver penge til de formål, havnen kan opfylde. 

Klaus: Kunne der findes en billigere måde at føre regnskabet på? 

Heidi: Jeg har ikke før hørt, at en valgt kasserer skal honoreres 

Tom: Betalingen af kassereren stammer tilbage fra 90’erne, hvor Kluk forlangte honoraret for at udføre 

kassererarbejdet 

Per Hansen: Tag det op på næste bestyrelsesmøde. 

Ved en rundspørge blev det afklaret, at ingen af øens andre foreninger betaler kassereren 

Det blev dog fremført, at kassereren har et stort ansvar for rettidige indbetalinger og indberetninger, og at 

det i værste fald kunne koste havnen et større beløb end honoraret. 

Jørgen: Hvorfor skal vi leve af at plukke hinanden. Vi flytter jo bare pengene rundt og rundt 

William: Foreningerne skaffer mange penge hjem til Nyord udefra 

Per Møller: Vi skulle lave én stor forening 

Per Hansen: det er det mest åndssvage forslag, jeg nogensinde har hørt 

Einer spurgte om et logisk svar på, hvorfor husbåden ikke må ligge i havnen 

Tom: Ejeren har ikke ejedom på øen og kan derfor iflg vedtægterne ikke være medlem, og derfor skal han 

betale dagleje, hvis båden skal ligge i havnen. 

Anders: Hold en havnefest for at skaffe penge 

Tom: Det vil kræve meget arbejde 

Ref: William Houman 


