
Arnager Bådehavn  
 

Referat fra generalforsamling 6. april 2012, kl. 18.00-20.00 på Salteriet 
 

Dagsorden  

1. Formandens beretning 

2. Det reviderede regnskab 

3. Valg til bestyrelsen 

4. Indkomne forslag 

5. Eventuelt 

 

Anders Schou Jensen bød velkommen til de 18 fremmødte. 

Kirsten Juni blev valgt til dirigent og referent. 

 

Ad 1: Kirsten takkede for valget og kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt, læste dagsordenen 

op og bad Anders om at fremlægge beretning. Inden 

beretningen blev der afholdt et minuts stilhed og eftertanke 

for Hans Rasmussen. Beretningen omfattede tiden fra 2019-

2021, og Anders var glad for, at det igen var muligt at mødes 

fysisk efter Coronaen. Den fyldige beretning blev taget til 

efterretning. 

 

Ad 2:Herefter fik aflagde Thorkild Dahl Pedersen det reviderede regnskab for 2019, 2020 og 2021 og budget 

for 2022. Regnskabet viste et overskud på 17.235 i 2019, 25.183 i 2020 og 18.843 i 2021. Thorkild 

gennemgik også regnskabet for brobyggeriet, som blev endeligt afsluttet i 2021. Den samlede pris på broen 

blev 3.812.000 og finansieringen er på samme beløb. Regnskabet blev godkendt og broregnskabet taget til 

efterretning, begge dele med applaus. Thorkild foreslog, at man i de kommende regnskaber skrev en note 

om, at foreningen havde en ny bro fra 2019. 

 

Ad 3: På valg til bestyrelsen var Anders Schou Jensen og Rolf Riis. De blev begge genvalgt.  

Revisorer 

Revisor Claus Poulsen er ikke længere medlem og i stedet blev Bent Jacobsen valgt. Der var genvalg til René 

Larsen Vilsholm 

Til orientering er Birger Jørgensen stadig havnefoged. 

Formanden meddelte, at vores regnskabsfører, Thorkild Dahl Pedersen, ønskede at stoppe som 

regnskabsfører, og derfor havde bestyrelsen udpeget Bente Kofoed til ny kasserer umiddelbart efter 

generalforsamlingen i henhold til §9 i vedtægterne. 

 

Formanden takkede Thorkild for alle regnskaberne og for hans store indsats med at holde styr på 

brobyggeriet. Vi har været i virkelig gode hænder hos Thorkild i alle årene.  

 

Ad 4: Der kommet et forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af havnetaksterne i Arnager Bådehavn.  

Forhøjelsen er på 20 procent af et sæt takster, der havde været gældende min. siden 2004. 



 

 

De nedenstående nye takster blev taget til efterretning  

Joller 0-5 m:   1200,- +moms = 1500,-  

Mellembåde 5-7 m:  1800,- + moms = 2250,- 

Store både 7-9 m:  2400,- + moms = 3000,- 

Ekstra store både 9-12 m:  3600,- + moms = 4500,- 

Større end 12 m:  takst efter forhandling.  

 

Rene forslog, at en kajakplads også kom med i takstoversigten, og efterlyste samtidig, at kajakker kunne 

komme under tag – eventuelt på siden af Salteriet. 

 

Ad 5: Eventuelt 

Sauna 

Rene fortalte, at en gruppe arbejder på at få en lille sekspersoners sauna på havnen, mest for at samle 

lokalsamfundet. Ideen møder stor opbakning og hovedkræfterne lige nu er René, Martin og Kim.  De har 

besøgt saunaen i Tejn, som har et overskud på 72.000 på et år. Det hører med til den fortælling, at det er 

et ægtepar fra byen, der på frivillig basis sørger for optænding, rengøring 

mv.  

Anders bekræftede, at der har været et møde om en sauna på havnen. 

Bådehavnens bestyrelsen havde ikke resurser til at deltage, da kræfterne 

lige nu skal bruges på de hullede spunsvægge, men de vil gerne anvise plads 

til en saunabygning. 

 

Forkastning 

Harald Lund påpegede, at det var nødvendigt med en bedre forkastning 

rundt om havnen. 

 

Kirsten lukkede generalforsamlingen ca. kl. 19.00 og takkede for god ro og 

orden. 


