
Generalforsamling i Gyldendal Havn Amba  
d. 21.02.2015 kl.14.00 i restaurant Gyldendal. 

 
 

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. 
 
Reparationen af den ødelagte bro efter stormen Bodil, blev lidt dyrere end 
beregnet men resultatet blev en rigtig stabil og pæn bro, der nok skal holde i 
mange år. 
 
Klaptilladelse blev søgt d. 24. jan. 2014, det har været op ad bakke med en del 
ringen til København, tilladelsen er nu endelig kommet og er pt. i høring i 4 uger. 
Vi må derfor starte den 5 marts, og må klappe indtil den 1. juni.  Meldingen er at 
uddybningen starter ca. d.25. april. 
 
Skive Kommune har kontaktet os, angående uddybningen i fælles udbud. 
Vi har et rigtig godt samarbejde med nuværende uddybningsselskab som vi 
fastholder og ønsker ikke at indgå i en fælles aftale med Skive Kommunes 
uddybningsselskab. 
 
Vi får lavet helt nyt affaldssystem ved opkørslen til klubhuset i samarbejde med 
Skive Kommune. Vi håber på at det når at blive installeret inden sæson start. 
Samtlige nuværende stativer og beholdere vil således blive fjernet. 
 
Miljøstation ved maste huset er blevet opgraderet. Vi opfordrer havnens brugere 
til at bruge miljøstationen og til at rydde pænt op efter sig. 
 
Der kommer nye lamper på broerne i 2015, blænde fri og strømbesparende. 
 
Der var 259 betalende gæstesejlere og 96 betalende mobilhomes 
 
Vi har 10 ledige pladser, men samtidig har vi 18 der ikke bruger deres plads, så 
havnen er fyldt op så godt og vel. 
 
Gammel blå motorbåd, der er sat sagfører på, da der ikke er betalt kontingent. 
 
Jollerampen bliver nedsænket, så den ikke er så stejl. 
 
Vi har tilladelse til at fjerne og dumpe i alt 6000 M3, 2000 M3 i havnen og 4000 
M3 i sejlrenden. 
 



Tv overvågning er udvidet til at gemme data i 14 dage. 
  
 

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. Søren Vang 
b. Jan D. Hansen 
c. Gunnar Madsen 

  
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. 
 

Havnen er rigtig godt tilfreds med de mange mobilhomes der overnatter og de 
bliver altid mødt af vores gæstfrie og entusiastiske havnefoged Birthe. Gunnar 
sagde at det aldrig har været nemmere med opkrævninger pga. Birthe indsats 
med alle leje både. Stor tak til hende .  
 



Der blev opfordret til at opsætte en liste med opgaver, så man kunne skrive sig 
på og være behjælpelig for at aflaste de kendte arbejdshænder. 
 
Havnen har kontaktet kystinspektoratet i Lemvig med henblik på evt. at forhøje 
vest molen, for at undgå al det sand og grus der under de kraftige storme 
havner i havnen og på lossekajen. Det kan måske også være stikmoler eller 
stenbunker lig det der er lavet ved Hostrup strand. Vi skal fremsende et konkret 
projekt med mål og formål, så vil de gerne komme med forslag.  
 
 
 

                 
  

 
  

     Referent d. 21.02.15 
 
 

Palle Kjær 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


