
Generalforsamling Gyldendal Havn  
d. 08.02.2014 kl.14.00 

i klubhuset. 
 

1. Valg af dirigent 
 

Valgt blev Jan D. Hansen, der konstaterede at generalforsamlingen er lovligt 
indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger dertil. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 
 

Ved formand Søren Vang. 

 
Det kunne oplyses at der ikke er fundet en ny forpagter til havne restauranten. 
Havnen håber at det må lykkes inden opstart af sæson 2014. 

. 
LAG- midlerne er endnu ikke havnet i pengekassen men der er søgt om 
udbetaling af midlerne. Det er omstendigt at søge hos LAG, der må ikke være 

fejl i ansøgningen.  
 
Miljøstationen oppe ved mastehuset er klar til forårets brug, og havnen opfordre 

til at bruge miljøstationen og efterfølgende få ryddet op hver især. Vi må alle 
hjælpe hinanden med at holde vores fælles område pæn og ryddeligt.  
 

Flaske/glas containerne har Skive Kommune flyttet hen ved siden af vejen op til 
havne restauranten, hvilket har pyntet på havnefronten. 
 

Blå Flag, kommunen har besluttet ikke at bruge midler til at tage vandprøver og 
derfor kommer der ingen Blå Flag i 2014. 
 

Offentlige toiletter, her har vi i samarbejde med bestyrelserne for restauranten, 
kajakklubben og bådelauget, haft møde med kommunen og efterfølgende har 
kommunen besluttet, at rengøring af toiletterne fremover kommer i offentligt 

udbud, og er derfor ikke længere en del af kontrakten med restauranten. 
  
De tre store projekter fra 2013 er færdige og havnen rigtig godt tilfreds med 

resultatet og håber at det vil blive taget godt i mod i den nye sæson. 
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige for den store indsats. 
 

Havnen er dermed klar til at modtage endnu flere overnattende gæster. 
 
Stormen ”Bodil” har ødelagt den vestlige fast bro. Bestyrelsen har besluttet at 

lave en helt ny bro, prisen bliver ca. 90.000kr. Der skal også foretages 
uddybning, hvilket anslås til ca. 90.000kr. 
 

Særmomsen med Skat påtænker havnen at tage en ny dialog med Skat om, da 
nuværende aftale blev indgået tilbage i 1998. 
 



3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

 
Se udleveret regnskab. 
 

Regnskabet blev gennemgået af Gunnar Madsen, og enstemmigt godkendt af 
generalforsamlingen. 
  

4. Kontingent og budget for 2014. 
 

Se udleveret bilag 

 
Gennemgået af Gunnar Madsen, der kunne oplyse at, kontingent ikke stiger.    

  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

På valg er: 

a. Palle Kjær 
b. Jens J Christensen 
c. Johan Jeppesen 

d. Verner Hede 
  

Der var ingen nye kandidater og alle blev genvalgt. 

 
6. Valg af suppleanter 

 

        1. suppleant: Helge Jensen blev genvalgt. 
 

2. suppleant: Poul Silkjær blev genvalgt.                              
 

                                                                                         
7. Valg af revisor  

 

Der var genvalg af Esben Madsen og Jens Børge Gårdsted. 
 

                                                                                                      

 
8. Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

9.  Evt. 

 
Der var spørgsmål fra salen om, om det var muligt at lave ophaler rampen 
mindre stejl. Søren oplyste at den var tiltænkt til ophaling af joller og ikke store 

både og det er temmelig omkostningsfuld at sænke rampen. 
 
Stormflod dækker ikke i Skive Kommune, så vi må selv betale for en ny bro. 

 



  

Klap salve til de frivillige med Gunnar i spidsen for det kæmpe arbejde de har 
udført med de tre store projekter i 2013. 
 

Der havde i 2013 været 71 mobilhome overnatninger og 237 
gæsteovernatninger, hvilket havnen er godt tilfreds med og de bliver altid mødt 
af vores gæstfrie og entusiastiske havnefoged Birthe. Stor tak til hende .  

 
                 

 

 
  

     Referent d. 08.02.14 

 
 

Palle Kjær 

 
 
  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
  


