
       Kerteminde Maritime Haver    
  

Generalforsamling 2018   

Referat  
  

Tidspunkt:  Onsdag den 21. februar 2018 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 

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingentet 

5. Valg til bestyrelsen 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

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 lovligt varslet. Han gennemgik herefter  

punkterne i dagsordenen.  

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

hørt, at foreningen ville være lukket for nye medlemmer. Formanden Bernt Kjær Sørensen kunne 

erklære at dette slet ikke var tilfældet. Det var stadig en åben forening. 

Ad 3. Regnskab for 2017  blev fremlagt og gennemgået af kasserer Per Andrup. Vedlagt som bilag .  

Regnskabet blev godkendt. Mogens Salling spurgte om foreningen ikke kunne søge nye 

fondsmidler. Frode forklarede at det her og nu især var brug for driftsmidler. Fondsmidler blev 

primært bevilget til nye anlægsprojekter. Per supplerede med at mange bevillinger også stillede krav 

om 50 % medfinansiering. 

Ad 4. Budget for 2018 blev fremlagt af Per Andrup. Budgettet blev godkendt. Vedlagt som bilag . 

Bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyr fastsættes til 0 kr., at kontingentet for 2018 fastsættes til 

500 kr. og at nye medlemmer der indmelder sig senere på året skal betale 50 kr. for de resterende 

måneder. Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

 



Ad 5. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

På valg er Karen Bencke og Per Andrup – begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt. 

 

Ad 6. Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.  

På valg er Frode Thorhauge og en vakant. Frode Thorhauge modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Lars Erik Svendsen som suppleant. Begge blev valgt. 

 

Ad 7.  Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år.  

På valg som revisor er Torben Andersen – Torben modtager genvalg. Torben blev genvalgt og 

som  revisorsuppleant blev Søren Nørgaard valgt. 

 

Ad 8. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Der var ikke kommet forslag.  

 

Ad  9. Eventuelt.  

 

Poul ” blomst” Rasmussen efterspurgte en beskrivelse og manual for dyrkning af blåmuslinger, 

således at medlemmerne kunne følge med i hvornår og hvordan, der skulle udføres arbejde med 

muslingedyrkningen. - Frode Thorhauge vil med hjælp fra Mads Hecter komme med forslag til en 

manual. 

 

Poul ”fisk” Rasmussen nævnte, at Mads Hecter undersøger muligheden for professionelt dyrkning 

af ”minimuslinger”. Mads fortalte om projektet. 

 

Afslutning.  Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 

 

Under mødet havde referenten fået henvendelse fra 2, der ønskede at være medlem af foreningen. 

 

Kerteminde den 25. februar 2018 

 

 

 

Frode Thorhauge  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 


