Beretning Arnager Bådehavn
Til generalforsamling 22. marts 2018.
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 21. marts 2017 blev følgende bestyrelse nedsat:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelses suppleant:
Revisorer:
Revisor suppleant 1:
Revisor suppleant 2:

Anders Schou Jensen
Henrik Brandt (på valg 2018)
Rolf Riis
Hans Rasmussen
Holger Lund (på valg 2018)
?
Thorkild Pedersen
Claus P
Rene

Generelt:
2017 var igen et spændende år for Arnager Bådehavn, vi arbejdede videre på at få
økonomi til en ny træbro, hvor adskillige fonde blev kontaktet med stor hjælp af vores
fondraiser Kirsten. Pengene sidder ikke så løst til den slags projekter så da alle takkede
nej måtte vi tænke alternativt og forespurgte BRK om hjælp med økonomi og arbejdskraft
til at gennemføre projektet. Den siddende kommunalbestyrelse var imødekommende og
gav en bevilling på 650t + moms, så vi kunne komme i gang med projektet.
Havnekoordinator Jakob Jensen var og er med i forløbet så vi kan bruge hans store
ekspertise på området. Fondende (Bornholms Sparekasse fond og Brd Larsen fond) blev
kontaktet om de stadig var med i projektet selvom alle pengene ikke var i hus, hvilket de
var. Så nu er vi i gang med at lave statiske beregninger og udbudsmateriale i samarbejde
med Steenbergs tegnestue og satser på at komme i gang med selve broen i september
måned i år.
Vi (Kirsten) arbejder stadig hårdt på at kontakte fonde så vi kan komme i hus med den
resterende økonomi.
Selve havnen har delvis fået nye zink anoder som dykkerne er i gang med, de resterende
vil også blive monteret så snart det er muligt.
Træbroen gav vi også nye dækplanker og underliggere i 2017, men vi kan se at den er i
en meget dårlig forfatning i den bærende konstruktion hvor mange kryds og knæ begynder
at falde af. Så vi må følge udviklingen og nød reparere hvis det er hensigtsmæssigt/muligt
indtil den nye bro står klar.
Vi fik lavet lys i alle skurene med måler som aftalt på sidste generalforsamling. Der blev
skiftet et kabel på selve havnen som sikrer at strømmen kommer hele vejen rundt.
Pumpen har drillet igen i år og den skal igen skiftes så rensebordet virker optimalt.

Dækkene er kommet op flere steder selvom det er en hård kamp da kæderne er rustet
igennem flere steder.
Vejret har også drillet i starten af det nye år, 2.-3. januar kom der en uheldig storm fra øst
som igen skyllede netkasser og andet i havnen ligesom en af bådene sank i det urolige
vand. Atter en grund til at bro og havn har behov for fremtidssikring hvor der tages højde
for vandstigning og ekstremt vejr.
Der kom julelys på broen igen i år, det er en god tradition og rart som bruger af broen med
lyset i den mørke tid.
Som noget nyt har vi lejet salteriet ud for en periode til vores nabo Louise og Keld som har
brug for plads og rum til deres byggeri.
Stor tak til bestyrelsen og andre som har lagt mange timer og kræfter i havnens mange
opgaver.
Økonomi:
Det er stadig få indtægter Arnager Bådehavn har, bådplads/hytter og gæstesejlere og
driftstilskud fra BRK til at sikre havn og bro er ikke nok. Vi forsøger med lidt udlejning i
denne tid, men det er stadig småpenge i forhold til behovet.
Vi håber selvfølgelig på at vores projekt med den nye bro lykkedes, så driftsudgifter bliver
mindre på den lange bane.
Det konkrete regnskab har Thorkild med om lidt.
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:
Arbejder vi stadig på, Thorkild har undersøgt de forskellige forsikringsforhold havnen
benytter og samler op på de bådejere som har et udestående. I forbindelse med projektet
vil der i samarbejde med BRK blive tegnet en forsikring i forbindelse med byggeriet.
Aktiviteter:
Som tidligere nævnt har vi haft lidt aktiviteter på både Havn, skurene 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.
Afslutning:
2017 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

