
Kerteminde Maritime Haver 
       Generalforsamling 2016 

     
 
Generalforsamling 2016 i foreningen Kerteminde Maritime Haver 
 
Tidspunkt: Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 
 
Sted: ”Mødestedet” Strandvejen 10, 5300 Kerteminde 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Eventuelt 
 
Ad.1 Trine Korsgaard blev valgt som dirigent. Hun kunne konstatere at indkaldelsen til 
generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Ad2.  Formanden Morten Sørensen aflagde beretning. Beretningen kan ses på foreningens 
hjemmeside. Beretningen blev godkendt. 
 
Poul Rasmussen spurgte om der var sendt ansøgning til økonomiudvalget og 
folkeoplysningsudvalget. Ansøgning er sendt til folkeoplysningsudvalget. Den forventes behandlet 
medio april. Der vil blive sendt ansøgning til økonomiudvalget om henholdsvis sikkerhedsstillelse 
på 50.000 kr. og lån på ca. 300.000 kr. til dækning af udlæg. Næste møde i udvalget er sidste 
torsdag i april. 
 
Leif Enevig og Torben Rasmussen spurgte om hvornår anlægget kan udlægges i år.  Muligvis er 
låneforhold og rekvirering af materiel først bragt i orden tidligt på sommeren.  Anlægget vil så blive 
udlagt. Det overvejes, at holde anlægget ”undersænket” vinteren over.  
 
Ad3. Per Andrup gennemgik regnskab for 2015. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet kan ses 
på foreningens hjemmeside. 
 
Ad4. Per Andrup gennemgik budget for 2016. Budgettet blev godkendt. Budgettet kan ses på 
foreningens hjemmeside. Indmeldelsesgebyr blev fastlagt til 500 kr. og kontingent for 2016 til 
500kr. 
 
Torben Andersen nævnte at kommunen burde stille en sikkerhedsgaranti på 50.000 kr. Torben 
Søndergaard foreslog at beløbet kunne indgå som pant i den båd vi købte.  
 
Ad5. Bestyrelsesmedlemmerne Per Andrup og Karen Bencke var på valg. Begge blev genvalgt.  
 
AD6. Suppleanterne Frode Thorhauge og Per Lyngs var på valg. Trine S. Jensen stillede op. 
Frode Thorhauge og Trine Jensen blev valgt som suppleanter. 



 
AD7. Trine Korsgaard blev genvalgt som suppleant. Torben Andersen blev revisorsuppleant. 
 
AD8.  Der var ikke indkommet forslag. 
 
Evt. Frode Thorhauge frodethorhauge@stofanet.dk skal have en bindende tilmelding senest den 
29. marts til ekskursionen til Skaldyrcentret den 9. april, og der skal være indbetalt 100 kr. for 
medlemmer og 250 kr. for ledsagere/ikke medlemmer. 
 
Trine Jensen fortalte om sit arbejde med tang, mest med fokus på anvendelsen. Nogle eksperter 
Ole G. Mouritzen ( teori) og Rasmus Bjerrregaard (dyrkning i Horsens Fjord) blev nævnt. Hvis 
vores dyrkning i bæltet starter relativt sent, skulle der være mulighed for anvendelse af podede 
liner ( muslinger? tang?). Anvendelse af podede liner fra vores demonstrationsprojekt. 
 
Morten Sørensen talte om at engagere også de menige medlemmer i arbejdsgrupper som f. eks.  
dyrkning af 1. tang, 2. drift af båden, 3. PR. 4. demonstrationsanlæg, 5. events. Andre grupper kan 
opstå. Medlemmer kan hen af vejen tilmelde sig grupper/events. Foreløbig 1. Trine Jensen. 2. Leif 
Enevig, Torben Søndergaard, Lars Svendsen og Per Andrup. 3. og 4. Trine  Korsgaard og Frode 
Thorhaquge. Events kunne være ”Vild med vand” den 29. maj, Kirsebærfestival den 15. – 17- juli, 
Fjordens Dag den 11. September. 
 
Måske kunne der være interesse for at arrangere fællesspisning en gang om måneden?  Det er op 
til medlemmerne at indkalde til et sådant arrangement. Leif Enevig nævnte, at vi kunne bruge 
Museumshavnens klubhus ( FOK).     
 
Vi har fået godkendelse fra NaturErhvervstyrelsen til dyrkning af muslinger. Med tilladelsen følger 
en række krav, men det skal afklares, om det sidestiller os med professionel dyrkning og dermed 
godkendelse til akvakultur, prøvetagning m.m.  
 
Referent Frode Thorhauge 
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