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Bestyrelsens andre forslag til behandling på Ordinær
Generalforsamling d. 21. juni 2021
Bestyrelsens stiller nedenstående 2 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 ’Behandling
af eventuelt indkomne andre forslag’.
Grøn tekst er den ny tekst i forhold til den nuværende tekst i ordensreglementerne.
Rød overstreget tekst er tekst, der skal slettes i forhold til den nuværende tekst i
ordensreglementerne.
Evt. ændringsforslag til bestyrelsens forslag skal afleveres skriftligt til dirigenten på
generalforsamlingen d. 21. juni 2021 med angivelse af forslagsstillerens navn og
medlemsnummer.
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Forslag 1:
Ændring af Reglement for Pladsen
§7
Kun A-medlemmer, der har fartøj på havnens område, har ret til at købe et grejskur (efterfølgende
kaldet skur).
Køb og salg af skure kan kun ske til og fra foreningen. Havneudvalget udarbejder hvert år en ny
ekspektanceliste over medlemmer, der ønsker at købe skur. Placering på listen følger medlemmets
anciennitet.
For at blive optaget på den årlige ekspektanceliste skal ansøgning ske via foreningens hjemmeside
mellem den 1. januar og 1. marts.
Prisen på et skur fastsættes ved vurdering af havneudvalget, inden for en minimum- og en
maksimumsats, som kan justeres hvert andet år af bestyrelsen.
Skuret skal være forsynet med nummer, som påsættes af havneudvalget.
Det påhviler ejeren at vedligeholde skuret, dog leveres træbeskyttelsesmiddel af foreningen.
Hvis skuret ikke er vedligeholdt, kan der efter påtale fra havneudvalget og en rimelig tidsfrist til at
udbedre dette, ske en udbedring på foranledning af havneudvalget og for ejers regning.
For skuret betales en årlig skurafgift, inkl. et brandforsikringsbidrag, der fastsættes af
generalforsamlingen. Ved omlægning af pladsen kan bestyrelsen forlange skure flyttet til anden
anvist plads uden udgift for det enkelte medlem.
Hvert medlem kan højst disponere over to ét enkeltskure eller ét dobbeltskur, svarende til
foreningens standardtegning.
Har et medlem været uden fartøj i 3 år eller er overflyttet til B-medlem, har medlemmet pligt til at
afhænde sit(sine) skur(e).
Et A-medlem, der er folkepensionist, kan dog ansøge bestyrelsen om tilladelse til at fortsætte som
ejer.
Såfremt skuret(skurene) ikke er afhændet senest 3 måneder efter medlemskabets ophør, tilfalder
skuret(skurene) og eventuelt indhold foreningen.
Motivation:
Ideen med de medlemsejede skure er at de skal bruges til opbevaring af grej, ikke som
opholdsrum. Ligeledes må der ikke overnattes i skurene (myndighedskrav).
En del skurejere vedligeholder ikke deres skure, hvorfor de forfalder, hvilket ikke er i nogens
interesse.
Der er mangel på skure, hvorfor det foreslås, at det fremover kun vil være muligt at købe ét skur
(enkeltskur eller dobbeltskur) pr. medlem. Nuværende ejerskab berøres ikke.
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Forslag 2:
Ændring af Reglement for Pladsen
§8
Boldspil og lignende til gene for andre er forbudt på foreningens område.
Permanent Overnatning i fartøjer på land og i skure er forbudt.
Teltslagning uden tilladelse er forbudt.
På landområdet kan der i perioden den 1. maj til den 30. oktober placeres borde og bænke, hvis
de ikke er til gene for passage og foreningsaktiviteter. De kan ikke reserveres, men må benyttes af
alle også ikke medlemmer. Uden for dette tidsrum skal borde og bænke være fjernet fra områder,
der er beregnet til placering af fartøjer.
Motivation:
Det er iht. myndighedskrav ikke tilladt at overnatte i fartøjer på land og i skure, hvorfor dette
tydeliggøres i reglementet.
Pga. stigende efterspørgsel på vinterpladser på land og deraf mangel på pladser ønskes det
tydeliggjort at pladsen er beregnet til vinterpladser og ikke til cafeområder eller lignende.
Ligeledes kan medlemmer ikke beslaglægge fællesarealer til private borde og bænke m.m.
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Forslag 3:
Forslag om flere bådpladser i havnen
Forslag 3a:
Der ønskes en beslutning fra generalforsamlingen om hvorvidt bestyrelsen på en kommende
generalforsamling skal stille et konkret specificeret forslag til øgning af antallet af bådpladser i
havnen ved etablering af en eller flere flydebroer i søndre bassin.
Forslag 3b: (Forslag 3b bortfalder, hvis forslag 3a forkastes)
Hvis forslag 3a vedtages ønskes en tilkendegivelse af hvilken model bestyrelsen skal stille forslag
om:
A. En flydebro med fæste ud for den nedlagte bedding.
B. Op til 3 flydebroer udlagt fra søndre mole.
Motivation:
Iht. tidligere generalforsamlingsbeslutning stiller bestyrelsen forslag om, at der arbejdes videre på
at etablere flere bådpladser i Søndre Bassin.
Forslag 3a afgør om vi skal arbejde videre med en løsning med en eller flere flydebroer.
Forslag 3b er selvfølgelig ikke et 100% JA/NEJ spørgsmål, men vi beder om en tilkendegivelse
(JA/NEJ) på hver af de 2 delspørgsmål. Afstemningen er kun vejledende, da det alene er analysen
der spørges om på nuværende tidspunkt.
Hvis medlemmerne stemmer NEJ til forslag 3a, behøver vi ikke at bruge mere tid på
flydebroer. Ved at stille forslag 3b får havneudvalget afgjort om de skal udarbejde detaljerede
forslag for begge eller kun for den ene løsning. Et specificeret forslag kræver, at vi har modtaget
tilbud og defineret et helt projekt, så det er en del arbejde, der skal gøres. Derfor ville det være
rart kun at arbejde i detaljerne med et forslag.
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