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Søndag den 26. marts 2017 kl. 16 afholdt Kerteminde Maritime Haver generalforsamling i 
Jollehavnens nyrenoverede klubhus. Smukkere sted fås næsten ikke. Der er udsigt til 
havne, moler, det nye Søbad og Storebælt. I dagens anledning lå vores skib Elvira i 
Jollehavnen, så alle kunne se hende. En smuk, stille og solrig forårsdag. Hvad mere 
kunne vi ønske os. 
 
Dagens program var generalforsamling. Herefter en pause, hvor der kunne snakkes og 
muslingesuppen tilberedes. Afslutning med muslingesuppe og et glas vin. Til sidst 
oprydning.  I alt 20 medlemmer var troppet op. 
 
Tilstede var hele bestyrelsen og revisor. Jørgen Hansen blev valgt til dirigent. 
Bestyrelsen havde udpeget Frode Thorhauge til referent. 
 
Jørgen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til 
vedtægterne. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.  
 
Formanden Morten Sørensen holdt en lang og meget indsigtsfuld beretning om 
foreningens tilstand. Beretningen vil komme på foreningens hjemmeside. Det var en fin 
tale. Der var ingen kommentarer fra de fremmødte. Der blev klappet. 
 
Kasserer Per Andrup gennemgik årsopgørelsen for året 2016 og et estimeret budget 
for 2017. Regnskaberne blev delt ud til de tilstedeværende. Revisor Trine Korsgaard 
kunne sige god for regnskaberne. Enkelte medlemmer havde spørgsmål.  Det drejede sig 
mest om forståelse af posteringerne. Torben Andersen var imponeret over, at man i 
budgettet for 2017 med et estimeret medlemsbidrag på ca. 36.000 kr. kunne generere en 
estimeret omsætning på 283.000 kr. Godt gået af så lille en forening. 
 
Engang håber vi at blive rigtig mange medlemmer i foreningen. Det vil give os større 
økonomisk råderum. Det må her nævnes, at foreningen er meget skuffet over at 
kommunen ikke har villet mellemfinanciere eller stille en garanti på 50.000 kr. (  hvis 
anlægget bryder helt sammen og skal fjernes). Det er normalt, at kommunerne 
mellemfinancierer projekter for almene, frivillige foreninger. Kerteminde Kommunes 
begrundelse er kommunens dårlige økonomi. Via et stærkt pres op igennem det politiske 
system lykkedes det dog, at få kommunen til at lægge 125.000 kr. ud til købet af båden. Vi 
har fra Friluftsrådet og FiskeriLAG bevilling til købet af båden. Udgiften er således dækket 
ind, når vi får udbetalt bevillingerne. 
 
I årets løb trådte næstformand Lars Brudvig ud af bestyrelsen, da han flyttede til 
Sønderjylland. Suppleant Trine S. Jensen overtog hans plads. Der var genvalg af 
bestyrelsen. 
 
Suppleant Frode Thorhauge fortsætter og Bernt Kjær Sørensen indtræder i 
bestyrelsen som suppleant. Trine Korsgaard, der også er webredaktør for vores 
hjemmeside, ønskede ikke at fortsætte som revisor. Ny revisor blev Torben Andersen 
eller bilagskonsulent, som han kalder det. Han mente, at med det gode helbred, som han 
har, er der ikke behov for en revisorsuppleant. 
 



Under punktet eventuelt væltede det frem med forslag og ideer fra medlemmerne. På 
bedste anarkistiske vis vil vi gerne skabe så frygteligt meget. Noget af det har vi allerede 
drøftet i bestyrelsen.  
 
I ikke prioriteret rækkefølge kan her nævnes: Flere aktivitetsdage. - Tur til Limfjorden for at 
samle europæisk østers.  Vi forventer snarest, at få en officiel tilladelse til at dyrke dem. - 
Bygge en ”tømmerflåde”, der placeres i Storebælt om sommeren ved anlæggets 
fortøjningsbøje. Den kan benyttes af mange andre klubber, søspejdere, frømænd, 
kajakroere m.m.  -  Udbygget samarbejde med Fjord og Bælt, Universitetet og flere andre.- 
Udbygge skoletjenesten med maritime nyttehaver.- Gøre mere brug af naturvejleder. - 
Etablering af stenrev under vores maritime haver. Det kræver en grundig forundersøgelse 
og en lang ansøgningsrunde, og ikke mindst mange fondsmidler. -Trine K. ønskede 
maritime virkemidler/materiale til vores hjemmeside. 
 
Det er op til de enkelte forslagsstillere, selv at tage initiativ til gennemførelse af de 
ønskede aktiviteter. Bestyrelsen vil bakke op efter evne. Jeg nævner her nogle personer 
der kom med forslag: Morten, Karen, Trine J., Trine K. , Mads, Bernt, Per C. - Jeg mener 
at gastrogruppen fik 2 nye medlemmer. Det lover godt for fremtidige 
arrangementer/events.-Vi skal også gerne have flere uddannet som bådførere af Elvira. - 
Vi skal blive bedre til at indkalde til aktivitetsdage, når der skal gøres noget i forbindelse 
med anlægget. 
 
Efter en forrygende og inspirerende afslutning kunne Jørgen afslutte generalforsamlingen. 
 
Herefter sejlede Elvira med lejlighedsgaster tilbage til sin plads i Fiskerihavnen. Der blev 
hyggesnakket under madlavningen og borddækningen. Muslingesuppen blev 
velsmagende. Nogle af muslingerne kom fra vores strømper, men de fleste var fra en stor 
banke inde i fjorden. De havde alle hængt under molen for at blive fri for sand og andre 
urenheder. De var ikke lige kødfulde og mange var relativ små . Det er linemuslingerne der 
vinder i fylde. Mange af linemuslingerne kunne kendes på, at der havde været rurer på 
skallerne. Da jeg var med til at rense dem, kunne jeg således gøre observationer. 
 
I år skal vi med rettidig omhu sørge for at vores havanlæg kommer til at fungere optimalt. 
Vi kommer til at foretage rigtig mange ekspeditionsture ud til anlægget, og vi skal være 
parate til at omstrømpe mange muslinger, hvis de bliver overbegroet af f. eks. 
efterårssværme af ganske små muslinger, som det skete i september 2016. - Vi har også 
et ønske, om at der fra moleanlægget kan hentes muslinger til konsum af medlemmerne . 
 
Mon ikke Lars her i formiddag har inspiceret Jollehavnens klubhus for at sørge for, at der 
ikke er nogen, der kan klage over vores benyttelse af faciliteterne, som vi også fremover 
kommer til at bruge. 
 
27. marts 2017  
 
Frode  
 
  


