
Generalforsamling Gyldendal Havn  
d.02.02.2013 

i klubhus 
 

1. Valg af dirigent 
 

Valgt blev Jens J. Christensen, der konstaterede at generalforsamlingen er 
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 
2. Bestyrelsens beretning. 
 

Ved formand Søren Vang. 
 
Bådlauget fik en ny terrasse i jubilæumsgave af havnen i 2012. 
 
Overvågning opsat til et beløb af ca. 68.000kr, håber at det har en præventiv 
virkning ang. tyveri fra havne området. 
 
Dårlig sommer med færre gæstesejlere og dermed en nedgang på ca 25.000 i 
havne penge. 
 
Særmoms på ca. 25.000 ønskes yderlige nedsat hos Skat, undersøges 
nærmere af bestyrelsen. 
 
Der skal etableres nyt spildolie opsamlings anlæg efter nye gældende regler 
Hermed en appel til alle, om at rydde ordentligt op efter sig især i forbindelse 
med forårs klargøringen. 
 
Der etableres nyt belysning og stik på broerne, så alle stik bliver CE-stik. 
 
Havne penge uændret120 kr. op til 10 meter incl. el og 150 kr. over 10 meter 
incl. el. 
 
Blå Flag bliver ikke til noget i år, kræver min. 2 miljø tiltag, og havnen har ikke 
søgt og vil ikke bekoste noget på Blå Flag. 
 
Turistforeningen vil gerne have Blå  Flag for rent badevand men har ingen 
midler og Skive Kommune har ingen interesse i området. 
 
  
 

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 2012. 
 

Se udleveret bilag 
 
Gennemgået af Gunnar Madsen, der kunne oplyse at, kontingent ikke stiger kr.    

  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
På valg er: 
a. Søren Vang 
b. Gunnar Madsen 
c. Jan D. Hansen  
Der var ingen nye kandidater og da ingen ønskede skriftlig afstemning blev 
alle genvalgt. 

 
6. Valg af suppleanter 

 
        1. suppleant: Helge Jensen blev genvalgt. 

 
2. suppleant: Poul Silkjær  blev valgt.                              

 
                                                                                         

7. Valg af revisor  
 

Der var genvalg af Esben Madsen og Jens Børge Gårdsted. 
 

8. Kassekredit 
 
Bestyrelsen ønskede tilsagn om en kassekredit på 300.000kr, gældende for 3 
år, i forbindelse med de kommende investeringer.  
Tilsagn blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.                                                                                                            
 

9. Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

10.  Evt. 
 

Der var forslag fra Tapio Juhl om at få de grønne skraldecontainere flyttet væk 
fra nuværende placering eller evt. at indhegne dem i et U. 

  
Opfordring fra Søren om at alle, også naboer, får malerbøtter mm fjernet efter 
forårs klargøring. 
 
Der havde i 2012 været 120 mobilhome overnatninger og 166 
gæsteovernatninger.          r. 
 

                 



Der opgraves flere af de store sten ved volden som flyttes ud på stikmolen og de 
små sten bliver lagt på indvendig side. 

 
Ove Bek foreslog at de bådstativer der står bag ved klubhuset flyttes væk efter 
søsætning. 
 
Jens nævnte de kommende tiltag: 
 

 I forlængelse af optimistbroen og hen til lossekajen bliver der lavet en fast 
bro med spuns, sådan at både med lav dybde gang får mulighed for at 
lægge til kaj. 

 

 For enden af bro 1. laves et T-stykke, således at både med stor 
dybdegang kan lægge til kaj, samtidig giver det bølgelæ for bro 2. 

 

 Bro 2. forlænges med 26 meter.  
 

 
 
    

     Referent d. 02.02.13 
 
 

Palle Kjær 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


