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Allerførst vil jeg nævne, som de fleste sikkert allerede ved – at vores kære tidligere 

formand Morten, bukkede under for kræften og sov stille ind i sidste uge. 

Morten har været en væsentlig årsag til at denne havhave (overhovedet) eksisterer, og 

var en kær og vellidt person, som vi kommer til at savne. (jeg foreslår at vi tager lidt 

tid efter generalforsamlingen og mindes ham over en snak ved kaffebordene) 

 

Økonomi: 

Vi har i 2017 ikke søgt yderligere midler i form af tilskud fra fonde m.m., men 

fokuseret på at hjemtage  de bevillinger der allerede var aftalt. Dette er nu tæt på at 

være afsluttet, og afventer blot udbetaling fra FLAG. FLAG har godkendt udbetaling. 

Det kommer dog ikke til at skæppe i kassen, da vi dermed blot kan indfri tilsvarende 

midlertidigt lån fra kommunen. 

Vi har haft en slunken pengekasse i 2017 grundet mange de etableringsudgifter og 

manglende afslutning af investeringsanmodninger, men jeg ser frem til bedre vilkår i 

2018. Vi kan glæde os over de mange nye medlemmer, som nu spæder til i 

foreningen, og giver mulighed for nye tiltag. 

Vi er nu ca. 50 medlemmer – en stigning fra 30 på bare 3 måneder. Det er dejligt! 

 

Året der gik: 

Det har været et travlt og spændende år, som har været præget af stor entusiasme 

blandt alle medlemmer. 

Vi kan mærke, at vi er en ret ny forening der skal finde sine ben, og vi har fokus på 

løbende information af aktiviteter via hjemmeside, facebook og mails med Frodes 

informationsbreve. 

Månedlige medlemsarrangementer succes – vi har fået gode rammer i Kulturhus 

Fjorden, hvor vi kan lave mad og holde hinanden opdateret på hvad der foregår i 

havhaven. 

Der har været mange kulinariske oplevelser på vores medlemsaftner. 

Vi har haft inspirerende foredrag om tang (Ole G. Mouritsen) og stenrev (Søren 

Larsen fra frømandsklubben) 

Vi har deltaget i Fjordens Dag samt Vild med Vand arrangement og fået god respons 

fra besøgende på vores stand. 

 

Status over anlægget: 

Blåmuslinger – vi har haft et fantastisk år med blåmuslingerne, og fået godt styr på 

høst, og om-strømpning. Det har resulteret i en stor produktion, som medlemmerne 

har haft stor glæde af henover vinteren, hvor vi tog strømperne ned fra anlægget, og 

hang dem op ved broen. 

I lørdags var vi imidlertid ude for at inspicere de resterende muslinger i anlægget, 

som var tænkt til produktionen i år, og kunne desværre konstatere, at vi har haft 

besøg af edderfugle, som har renset grundig ud i beholdningen. Især line 5, som 

havde en tæt begroning af muslinger på selve bærelinen, var nærmest slikket ren. 



Desuden er de mange strømper som hænger på line 2, og som skulle hjælpe Mads 

Hecter i gang med muslingeproduktion i eget anlæg, hårdt angrebet.  

Heldigvis har vi en pæn beholdning under broen som kan bruges til at sikre den 

kommende sæson. Vi kan supplere med indsamling af muslinger. Der skal aftales en 

arbejdsdag til dette, hvor vi hygger og klargør nye strømper til anlægget.  

Europæisk østers – sidste år hentede vi af to omgange østers i limfjorden for at 

undersøge om de kan trives i vores anlæg. Det har været en blandet succes, men vi 

har gjort os en del erfaringer. Vi forsøgte os med at hænge en kina-ruse op i anlægget 

– men de fleste østers er gået til. Vi lagde også østers ud i en kina-ruse i jollehavnen, 

og disse ser ud til at klare sig meget bedre. Vores bekymring er især den lavere 

salinitet i forhold til limfjorden, men meget tyder på, at de trives godt ved havbunden, 

og dårligere ved havoverfladen. Den erfaring vil vi arbejde videre med, og regner 

med at indhente nye østers i løbet af foråret. 

Tang – vi har fået rigtig gode erfaringer til tangproduktion i foreningen. Vi deltager i 

et fælles tang projekt (Tang.nu), med deltagere fra andre havhaver og universiteter og 

lærer meget om podning af liner, tangens vækstperioder, og høsttider.  

Den viden gør os klar til at producere vores egen tang i den kommende sæson. Vi har 

netop igangsat podning af 150m søsalat, som kan udsættes om en måneds tid, hvis 

podning går som planlagt. (Så får vi forhåbentlig et større udbytte som kan bruges til 

mere end en lille kage) 

Vedligeholdelse – anlæg - Der holdes løbende et vågent øje med anlægget, især af 

 bådgruppen som ofte tager ud om lørdagen for at inspicere. Vi skal igangsætte 

driftsrutiner til vedligeholdelse af anlægget, så vi sikrer os at defekte bøjer udskiftes, 

renser kæder og liner for uønsket begroning og tilser anlæggets ankre m.m. Der er 

mange gode kræfter til at hjælpe til her, men nye kræfter er altid meget velkomne!  

Vedligeholdelse – båd – Bådgruppen gør en fantastisk indsats og der er foretaget en 

del udbedringer af motor, maling af dæk og småreparationer. Der er initiativer på vej 

til at beskrive disse rutiner og til at beskrive hvilke vilkår der gælder ved sejlads, lån 

af båd m.m. 

Gastrogruppen – Efter vi har startet de månedlige medlemsmøder er gastrogruppen 

for alvor kommet på arbejde, - og de brillerer med lækre muslingesupper og 

opfindsomme retter baseret på alt godt fra havet. Det er til tider et stort arbejde især 

når fremmødet er stort, med der står heldigvis mange medlemmer frem for at hjælpe 

til. Der er mange der gerne vil deltage i gastrogruppen – dejligt! 

Bestyrelsen – Vi har i den forgangne periode afholdt bestyrelsesmøder med ca. en 

måneds mellemrum. Da Morten blev ramt af sygdom, trådte Trine til som midlertidig 

formand. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig og jeg (Bernt) har overtaget 

formandsposten, hvilket efterlader en plads som suppleant. Lars har i praksis udfyldt 

denne plads i perioden, og deltaget i bestyrelsesmøderne. 

Stor tak for kæmpe indsats til bestyrelsen! 
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