
       Kerteminde Maritime Haver    
  

Generalforsamling 2020   

Referat  
  

Tidspunkt:  Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00  

Sted: Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

Regnskab for 2019 fremlægges på generalforsamlingen. 

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingentet 

Budget for 2020 fremlægges på generalforsamlingen.   
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2020 fastholdes uændret til 500 kr.   

5. Valg til bestyrelsen 

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  
På valg er Per Andrup og Karen Bencke. De modtager genvalg. 
 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Der skal vælges mindst 2 suppleanter for 1 år.  
På valg er Frode Thorhauge, Poul ( Blomst) Rasmussen og Karin Kirketorp. De modtager genvalg.  
 
7. Valg af revisor 

Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år.  
På valg som revisor er Torben Andersen 
På valg som revisorsuppleant er Søren Nørgård. 
 
8. Behandling af indkomne forslag 

9. Eventuelt 

Ad 1. Jørgen Hansen blev valgt som dirigent og Frode Thorhauge som referent. 

Jørgen Hansen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig. Han gennemgik herefter  

punkterne i dagsordenen.  

Ad 2. Formandens beretning er vedlagt som dokument.  Beretningen blev godkendt.  



Ad 3. Regnskab for 2019  blev fremlagt og gennemgået af kasserer Per Andrup. Vedlagt som 

dokument.  Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. Budget for 2020 blev fremlagt af Per Andrup. Budgettet blev godkendt.   Kontingentet for 

2020 fastsættes til 500 kr.  Per vil sende opkrævning ud til medlemmerne. 

Ad 5. Genvalg af Karen og Per. 
 
Ad 6.  Frode, Karin og  Poul Blomst blev genvalgt. 
 
Ad 7. Torben blev genvalgt som revisor og som revisorsuppleant blev Søren genvalgt. 
 
Ad 8. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Der var ikke kommet forslag.  
 
Ad  9. Eventuelt. Efter formandens beretning kom der enkelte spørgsmål og senere kom der flere 
drøftelser i  forbindelse med fremtidigt klubhus sammen med Frømandsklubben og anskaffelse 
af Bølgemarken. Jeg har valgt at samle det under eventuelt. 
 
Fælles klubhus sammen med Frømandsklubben. Projekt blev vist frem. Pris ca. 4 millioner 
kroner. Pengene skulle gerne kunne skaffes via fonde, så at det kun var driftsudgifterne, der 
skulle belaste foreningens økonomi. Undersøgelserne fortsætter. Hvad bliver de årlige udgifter? 
 
Mads Kirketorp, der også er formand for Frømandsklubben, forklarede, at der ville komme en 
samarbejdsaftale imellem de 2 klubber svarende til den der er imellem sejlklubben og 
kajakklubben. Mads forklarede også at der for et år siden var stor skepsis blandt 
Frømandsklubbens medlemmer.  Nu kunne man se synergien imellem de 2 klubber. På deres 
generalforsamling var der opbakning til det fælles projekt. 
 
Per lagde vægt på at det skulle dreje sig om et fælles formidlingscenter. 
 
Bølgemarken. Bernt præsenterede en skitse af projektet. Poul Fisk mente at den ville koste 
omkring 400.000 kr.,  hvoraf vi skulle skaffe fondsmidler for omkring 100.000 kr. Bestyrelsen vil 
søge om tilladelse til eventuelt at placere den ved FOK, alternativt på ydersiden af fiskerihavnen 
eller i Kerteminde Fjord. Frode sender ansøgning til havnekontoret om placering ved FOK. 
 
Der kom en debat om det var hygiejnisk og produktionsmæssigt  godt at placere en 
fødevareproduktion ved FOK og så tæt på fiskerihavnen. Kristian og Frode mener, at der 
strømmer frisk vand forbi en placering ved FOK, og at vandet her ikke kan sammenlignes med 
vandet i fiskerihavnen, men med forholdene ved vores moleanlæg. 
 
Grupperne. På et spørgsmål fra Jytte kunne Karen oplyse, at gruppernes medlemmer fremover 
ville komme på facebook. 
 
Nye medlemmer og medlemsmøderne. På et spørgsmål fra Mogens om bedre orientering fra 
bestyrelsen på medlemsmøderne, mente flere at informationen via nyhedsbrevene var 
tilstrækkelig, men det var en god ide, at nye medlemmer introducerede sig selv og fortalte om 
deres forventninger til foreningen. 



Mads vil gerne tage initiativ til en interessegruppe vedrørende dykning under anlægget. Han så 
gerne om vi ikke kunne skabe bedre forhold for muslinger, tang og fisk under anlægget. Vi skal 
også have placeret Bernts hummerhotel herude. SDU studerende, heriblandt dykkere,  har 
mulighed for at lave forsøg på en af vores bæreliner. 
 
Afslutning.  Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 
 
Kerteminde den 4. marts  2020 

 
 
 

Frode Thorhauge  
 
 


