
 

 

Generalforsamling Gyldendal Havn  
d. 20.02.2016 kl.14.00 

 
 

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. 
 
2015 var et dårligt sejler år, med få gæstesejlere og ca. 20.000kr mindre i 
indtægt end i 2014. 
 
Der blev uddybet i sejlrende og bassin, en stor omkostning og vi håber, vi kan 
undgå uuddybning i 2016. 
 
Der skal udskiftes min 11 agter pæle, der er bestilt nye. 
 
Vi har fået nye affaldscontainer men desværre er der lugtgener i varmt vejr. 
Der er ikke forståelse fra Nomi for at tætne med en ring, da prisen er ca. 
12.000kr 
 
Ros til klubhuset og området fordi at det altid er rengjort, pænt og i orden. 
 
Havnen har ydet støtte og arbejdskraft til det nye gulv i klubhuset, som er blevet 
rigtig flot og Søren opfordrede til at vi alle skal behandle det godt. 
 
Mastehuset udvides da det er blevet for lille. 
 
Vi har haft et par uheldig gamle både i havnen, den ene er sejlet væk, den 
anden er hevet på land og ejeren forelagt en regning på optagning. 
 
Søren nævnte at havnen er i kontakt med SKAT angående evt. tilbagebetaling 
af for meget indbetalt særmoms, som er ulovligt opkrævet i en årrække, siden 
1993. Vi har fået 75.000kr retur men vi har stadig ca. 450.000kr til gode plus 
renter. 
Vi har fået hjælp fra Landbo Limfjord til at udfærdige et brev til SKAT. 
 
Der var 134 betalende gæstesejlere og 72 betalende mobilhomes, en stor 
tilbage gang i forhold til 2014. 
 
  
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 



 

 

Se udleveret regnskab. 
 
Regnskabet blev gennemgået af Gunnar Madsen, og enstemmigt godkendt af 
generalforsamlingen. 
Gunnar redegjorde i detaljer for historien omkring særmoms. Historien bliver lagt 
ud på havnens hjemmeside og kommer i Lihme Bladet. 
Fra salen blev det oplyst, at der måske kan søges om fri proces til en evt. sag 
mod SKAT. 
  

4. Kontingent og budget for 2014. 
 

Se udleveret bilag 
 
Gennemgået af Gunnar Madsen, der kunne oplyse at, kontingent stiger med 
100kr.    
Enstemmigt godkendt. 

  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
På valg er: 
a. Johan Jeppesen 
b. Verner Hede 
c. Palle Kjær 

  
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. 
 

Vinterbadning: Havnen forventer at der bliver etableret en stige/trappe til næste 
vinter,og bådlauget skal på deres bestyrelsesmøde have tage stilling til om 
klubhuset kan bruges til omklædning m.m og hvad kontigentet evt. skal være. 
Der skal også gerne fremskaffes en sauna til formålet ellers giver det ingen 



 

 

mening. Der bør nedsættes et fælles udvalg til at tage sig af udfordringen, 
måske bør Kajak klubben også involveres, da vi jo alle har interesse for aktiviter 
i og omkring havnen og området som helhed. 
 
Laila fra Restaurant Gyldendal oplyste at hun gerne vil lave en husmandsret i 
forbindelse med søsætning og optagning af både, det er bare at rette 
henvendelse. 
              

 
  

     Referent d. 20.02.16 
 
 

Palle Kjær 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


