Beretning Arnager Bådehavn
Til generalforsamling 21. marts 2016.
Indledning.
Velkommen til vores generalforsamling, hvor det er rart at se langt de fleste medlemmer er
til stede. Året der er gået har været spændende og udfordrende for Arnager bådehavn.
Til generalforsamling den 19. april 2016 blev følgende bestyrelse nedsat:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Anders Schou Jensen
Henrik Brandt
Rolf Riis
Hans Rasmussen
Holger Lund

Revisorer:

Thorkild Pedersen

Beretning:
Da Henrik Brandt ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
ønskede at være menigt bestyrelsesmedlem, blev Anders Schou Jensen valgt som ny
formand.
Henrik ville fortsætte med at samle op på indsamlingen af midler til havnen, så han
kontaktede Kirsten Juni som efterfølgende frivilligt har overtaget rollen som fundraiser. Det
har været en kæmpe opgave, som Kirsten har varetaget meget professionelt. Det har indtil
videre resulteret i to store donationer: Sparekassen Bornholms Fond 500t og Brd. Larsens
fond 500t. Vi har i vores egen økonomi regnet med at Arnager havn kan bidrage med 50t
til projektet. Der har også været en fantastisk lokal opbakning/indsamling som i alle har
hørt om, en crowdfunding som har resulteret i at næsten 100 bidragsydere har skænket
godt 116t til projektet. Fantastisk flot, også her har Kirsten Juni været tovholder sammen
med Martin Green, Rene, Helene og Henrik til at få det op og køre. Stor tak til dem og alle
andre som har involveret sig i indsamling og støtte. 1.166.000 kr. er i hus, men vi mangler
stadig et par millioner for at få broprojektet i gang. Det arbejder vi hårdt på at få opfyldt i og
har flere fonde i spil lige nu.
På selve Havn og Salteri har vi også været i gang, både med de sædvanlige reparationer
af broen og mange andre arbejder. Især det nye hegn og hytte har forbedret forholdene på
selve havnen, her har Rolle været en god tovholder og Lars en god tømrer. Hans har også
brugt meget tid på ny pumpe på havnen og renovere loftrum og toilet i Salteriet, som i den
grad har fået en ansigtsløftning ligesom der er blevet malet.
På selve havnen har Søren Sjøberg og Niels også været i gang med stolper til agter
fortøjninger. Det har forbedret fortøjningsmulighederne meget så vi nu kan sove mere
roligt om natten når det blæser.
Stor tak til bestyrelsen og alle andre som har lagt mange timer og kræfter i havnens
mange opgaver.

Der kom julelys på broen efter opfordring som vi tog op med det samme, udgiften til køb af
lysene blev delt mellem havnen og Arnager borgerforening. Det skal de have tak for. Vi
forventer at sætte det op i årene fremover da det giver et dejligt lys i den mørke årstid.
Arnager borgerforening skal have stor tak for hjælpen her og også til den store donation til
broen.
Vi havde en stor udfordring i det højvande der overskyllede havnen den 4/5. januar i år.
Heldigvis gik det ikke ud over bådene, men en del kasser og garn blev skyllet i havnen, så
der var en del oprydning efterfølgende.
Jeg har en løbende dialog med Jakob Jensen vedr. den sikringsmæssige vedligeholdelse
af havne som BRK har finansieret i alle årene. Det vil forhåbentlig fortsætte, hvor vi også i
år satser på træarbejder på selve broen, hvor også dykkerne skal udføre arbejder i
forbindelse med udskiftning af knæ og kryds. Zink anoderne der sidder på jernspunsen er
efterhånden forsvundet og skal skiftes, men her er det en stor udgift som jeg lige nu
sammen med BRK har en udfordring i at få ind i planlægningen.
Økonomi:
Med de få indtægter Arnager Bådehavn har, er det vigtigt at vi fortsat ud over de eneste
indtægter via bådplads/hytter og gæstesejlere at vi kan opretholde driftstilskud fra BRK til
at sikre havn og bro.
Vi håber selvfølgelig på at vores indsats for at få finansieret en ny bro lykkedes så
driftsudgifter bliver mindre på den lange bane.
Det konkrete regnskab har Thorkild med, det skal han have stor tak for.
Hjemmesiden:
Vi har i forbindelse med broprojektet fået en hjemmeside som vi kan følge bl.a. vedr.
havnen www.merearnager.dk her kan i se at der stadig kan indbetales til havnen m.m.
Forsikringer:
Thorkild har undersøgt de forskellige forsikringsforhold havnen benytter og samler op på
de bådejere som har et udestående.
Aktiviteter:
Som tidligere nævnt har vi haft en del aktiviteter på både Havn, Salteri og ikke mindste i
forbindelse med indsamling af penge til projektet, hvor medierne har været rigtig gode til at
tage imod vores pressemeddelelser som Kirsten har fodret dem med.
Der vil også være behov for en del aktiviteter på havnen i år hvor vi har de første bro
arbejder den 6. maj.
Afslutning:
2016 var et spændende år for Arnager Bådehavn jeg syntes vi arbejder godt sammen i
bestyrelsen og vi fik mange andre frivillige kræfter med til at løfte de mange opgaver.
En stor tak til den siddende bestyrelse og de mange frivillige. Det har været en meget stor
hjælp til mig som formand.

Formand
Anders Schou Jensen

