
Generalforsamling den 09/03/2018 

Referat 

Deltagelse 14 medlemmer + hele bestyrelsen: Gert Petersen, Tom Hansen (fmd), Steen Jørgensen 

(kasserer), Nils Kristensen, Per Werge (sekretær) 

Lovligt indkaldt iflg. Steen Jørgensen (kasserer), valgt som ordstyrer 

Stemmetællere: Per Hansen og Stig Andersen 

Referent Per Werge 

 

Formandens beretning (Se manus) 

Kommentarer og spørgsmål: 

Willy spurgte til hjertestarteren, om det er havnens eller foreningen Nyords? Tom: Det er en, vi har fået 

doneret af Røde Kors. Den er efter kontakt til giveren sat op i et varmeskab aht frost. Der er søgt om en 

hjertestarter mere, oplyste Stig Andersen, og den skal nok opsættes på P-pladsen, hvis den bevilges. 

 

Kassererens regnskabsaflæggelse: 

Lille fald i medlemskontingenter mv. Det samme for gæstesejlere, indtægter ialt 185.000 kr, hvilket er 5000 

kr mindre end året før. Udgifterne når også op på omtrent 185.000 kr, bl.a. pga havneløbs udgravning for 

44.000 kr, så årets resultat bliver -734 kr. 

Restgælden til Kommunekredit efter de store moleistandsættelser er idag 384.000 kr. Indestående i Møns 

Bank 212.000 kr. Alt i alt en fornuftig økonomi, mente kassereren. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Nils, Steen, Per var på valg. Alle genvalgt. Suppleant John Stolt. Genvalgt. 

Revisorer: May Just og Per Hansen genvalgtes. 

 

Uændret kontingent? 

Per Hansen foreslog kontingentet hævet til 250 kr for at tage højde for dyrtid, som konstant øger 

udgifterne. 

Bent Hansen mente, det var bedre at holde taksten for ikke at skubbe medlemmer ud. Willy Pingel foreslog, 

at bådejere, der har både stående på bolværket om vinteren, skal betale for det. 

 



Gunnar Kriegel spurgte om fremtidsperspektiverne for havnens økonomi. Steen mente, havnens økonomi 

er ret god. Willy Pingel mente, at brugerne af havnen må betale. 

Der udspandt sig en drøftelse af hvilke andre ”kunder”, vi kan åbne for at oparbejde nyt indtægtsgrundlag 

til havnen, Per Werge redegjorde for, hvilke diskussioner der har været i bestyrelsen om de mulige 

alternativer til bortfaldet af faste bådejere: Camøno-teltliggere, campingbiler, kajak-teltliggere, fastliggende 

gæstebåde udefra. Alle eventualiteter, som de gældende vedtægter ikke tager højde for som betalende 

brugere af havnen. 

Per Hansen fandt det egnet at åbne for at fremmede både kan ligge en aftalt tid hver sommer til særlig 

takst (som bestyrelsen også har gjort for den kommende sæson). Willy Pingel mente, at der nemt kan være 

flere gæster, som kan bruge de faciliteter, som bl.a. kommunen stiller til rådighed. Per Hansen mente, at nu 

kan vi jo netop bruge generalforsamlingen til at få grønt lys til at åbne mere for folk udefra. 

Steen Jørgensen mente også, at folk udefra måske bør kunne slippes ind som medlemmer, og at øens 

medlemmer måske har været for tilbageholdende med at tillade udefra kommende at få fast bådplads. 

Afstemning om forslag kontingentforhøjelse: 200 kr 11 stemmer, 250 kr 3 stemmer. 

 

Pkt.8 Eventuelt: 

Per Hansen genåbnede spørgsmålet om at lukke op for fremmede både? Til at begynde med kunne vi lade 

3-4 pladser stå åbne for ”gæster” som faste bådpladser. Willy Pingel føjede til, at hver først bør godkendes 

af bestyrelsen. 

Thomas Houman fandt, at det er en misforståelse, at der ikke er liv nok i havnen. Det er der om sommeren. 

Han fandt, at der ikke er grund til at få en masse hurlumhej og høj musik ind til skade for alle dem, der 

ønsker at ligge netop i en stille havn tæt på naturen. 

Indsigelser; Der er tale om at prøve at få flere både i havnen uden for hovedsæsonen. 

Willy plæderede igen for, at der skal betales særskilt for at stå på land om vinteren. 

Yrsa Hansen foreslog, at der tages lige så mange både ind udefra som der er forsvundet fra øens beboere. 

Tom mente, at der skal være ledige pladser til også de nye beboere, der flytter til øen. Bestyrelsen har 

foreslantal tningeril øenså 5000 kr pr.år. Tæller for 6-10 enheder, væsntligt99 kr + moms pr.md. med en 

binding på 2-5 år. Dette er deået at prøve med det nye tiltag vedr. månedspladser i ydersæsonerne, 

svarende til hvad de har i Vordingborg kommunes havne. 

 

Kenneth Lau Rentius: kom med et indspark om at få havnen til at tegne sig for en erhvervs-opkobling på 

Fibias fibernet i den aktuelle kampagne for at nå de nødvendige 40 fibernet-tilslutninger på Nyord: En 

erhvervsforbindelse hos Fibia er anderledes end private forbindelser. Pris 399 kr + moms pr.md. med en 

binding på 2-5 år. Dette er den samlede pris, altså 5000 kr pr.år. En erhvervs-opkobling tæller for 6-10 

enheder, og det er væsentligt i relation til kravet til øens samlede antal tilslutninger (40). Hele 

installationen er med i prisen ved erhvervs-tilslutning. 

Der udspandt sig en diskussion af detaljerne i tilbuddet. Flere udtalte sig om, hvilken gevinst internet vil 

være for havnen som tiltrækning af gæstesejlere. 



En vejledende afstemning viste, at alle på generalforsamlingen går ind for at havnen køber et 

erhvervsabonnement på Fibia-nettet. 

Per Hansen ønskede også en vejledende afstemning om at bestyrelsen bemyndiges til at reservere 5 

pladser til gæstebåde som månedspladser. Willy Pingel støttede forslaget. Alle stemte for forslaget. 

Dermed sluttede generalforsamlingen. 


