
Generalforsamlingen 2013 i foreningen Nyord havn 

Fandt sted lørdag den 23. marts 2013 kl 14 i Nyord forsamlingshus 

 

Dirigent: May Just    Referent: William Houman        Stemmetællere: Børge Stolt og Per Møller 

3. Efter Formandens beretning var der nogle spørgsmål: 

Per Møller: Røret ligger uheldigt ved landbolværket, i stedet kunne der ligge store gæstesejlere, der kunne 

give havnen indtægter 

Tom: Regulativet siger, at man kun må ligge ved landbolværket, når der lastes og losses. Regulativet skal 

selvfølgelig overholdes. 

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt. 

 

4. Regnskab: 

Tom og Per Hansen redegjorde for mellemværendet med Preben Christensen. Et restbeløb vil blive betalt 

over 2013-regnskabet. 

Heidi Houman: Hvorfor har man udelukkende en kassekredit, der jo har en høj rente. Kunne lånet 

omlægges, så rentebyrden blev mindre? 

Steen: Vi ejer ikke noget, der vil kunne stilles som sikkerhed for et bedre lån, men vi tager det med i vores 

overvejelser. 

Gunner: Havneskuret har dog en værdi. Det er mange renter i forhold til indtægterne. Kunne man overveje 

at finansiere med private långivere? 

Heidi: Helt grundlæggende – hvordan gør vi havnen rentabel i fremtiden? 

Tom: Man kunne give et indskud i havnen ligesom i andre havne – f.eks. kr. 10.000,- pr. båd,  så ville 

rentebyrden blive til at bære. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt, 

 

5. Ingen forslag fra bestyrelsen 

 

6 Ingen forslag fra medlemmerne 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Tom Hansen valgt uden modkandidater 

Gert Petersen valgt uden modkandidater 



Valg af bestyrelsessuppleant: 

Per Møller valgt uden modkandidater 

 

8.  Valg af revisorer: 

Per Hansen valgt uden modkandidater 

May Just valgt uden modkandidater     

 

9. Medlemskontingent fra og med 2014 hæves med  kr. 50,- til kr.200,- 

Andre kontingenter uændrede 

 

10. Eventuelt: 

Per Hansen: Der kan hurtigt ske yderligere skader på den ydre del af den vestre mole. 

Tom: Vi er klar over det, og vi prøver at skrive en ny ansøgning 

Per W og Per H i munden på hinanden fremlagde et nyt projekt 

Per W: Gjorde rede for projektet med en stenmole vest for den vestre mole som læ for joller, der kunne 

ligge ved flydebroen mm. Projektet er foreslået af Per Hansen 

Ingen opponerede mod ideen. 

Jan: Vil der ikke blive fanget tang bag stenmolen ligesom i gammel tid? 

Per Møller: Er alle skure lejet ud. Nogle ser meget dårlige ud. 

Tom gjorde rede for de to dårligt vedligeholdte skure. Skurene vil for fremtiden kun blive lejet ud til folk 

med både i havnen og til maritimt brug. Per W og Nils Kristensen har udarbejdet retningslinier for skurenes 

udseende i fremtiden 

Per Hansen: Mange herboende ikke-medlemmer benytter badebroen – kunne man ikke få dem som 

medlemmer? 

Tom: Det beror på uvidenhed. Mange tror, at havnen er kommunal, og at kommunen står for badebroen. 

Bestyrelsen har lagt oplysningspjecer i de respektive postkasser, og så håber vi, at vi får indmeldelserne. 

Anders: Jeg håber ikke, man vil lege politibetjent ved badebroen og tvinge folk til at betale 

Tom: Nej, bestemt ikke 

Anders: Har man planer om at få kommunen til at asfaltere havnevejen i anledning af Dronningens besøg? 

William: Det må være Foreningen Nyord, der i givet fald kan bruge dronningebesøget til at få kommunen til 

at asfaltere vejene. Det står hverken i havnens eller lokalhistorisk forenings vedtægter, at de kan kontakte 

kommunen om den slags opgaver. 


