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Referat af ordinær generalforsamling 2021, Høruphav Brolaug  

 

 Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19:00 på Knøs' gård.  

Dagsorden: 

A) Valg af dirigent 

B) Formanden aflægger beretning 

C) Forelæggelse af de reviderede regnskaber (havn og klub) for 2020 til godkendelse samt orientering om budget 2021 

D) Fastsættelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og indlån 

E) Indkomne forslag 

F) Valg til bestyrelse (Kim, Peter og Birgit er på valg), og valg af1 suppleant samt 2 revisorer 

G) Evt. 

 

Referat Birgit Wolf Rasborg  

 

Der deltager 36 stemmeberettigede medlemmer. 

 

A) Jacob Haunstrup vælges som dirigent. 

 

B) Formanden aflægger beretning: 
 

Vi har på kort tid mistet 3 medlemmer, som er gået bort 

Torben Muusmann 

Jørgen Nissan 

Knud Saugstrup 

Forsamlingen bedes rejse sig og ære dem med 1 minuts stilhed 

Tak 

Opstarten på sæsonen 2020 så lovende ud, vi var godt i gang med at bruge mange penge 

igen på planlagte anlægs investeringer og vedligeholdelse på havnen 

Men så kom Corona  

Efter vores generalforsamling sidste år den 11.03.2020, på dagen hvor vores statsminister 

lukkede landet ned, har livet været et andet. 

Vi var mange, som tog på arbejde næste morgen, for at blive hjemsendt igen, uden at vide 

hvor landet /virksomheden var på vej hen. 
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De samme bekymringer fik vi også i bestyrelsen, men besluttede dog at færdiggøre de 

planlagte investeringer, som forsat var ret store, men pengene havde vi sikret. 

Indtægterne var sikret fra medlemmerne og vores tyske årslejere, så det var kun et 

spørgsmål om hvor mange dags gæster der ville komme og som vil udgøre ca. kr. 

850.000,00.  

Ingen kunne svare på, om hvornår tyske sejlere måtte komme til vores havn som årslejer 

eller som dags gæster 

Vi blev kontaktet af  Sønderborg Lystbådehavn om at fastholde vores pladsleje, 

selv om der var problemer for vores lejere at komme til DK – aftalen overhold Sønderborg 

Lystbådehavn ikke, og begyndte at give rabat på lejen, det kom vores lejere for øre og så 

startede showet -  vi kom på rigtig meget arbejde med at svare på Tyske henvendelser for 

at opnå rabatter med trussel om sagsanlæg – havde vores venner i Sønderborg da bare 

holdt aftalen, så havde vi sparet meget tid –  og så havde de også været lidt  rigere i dag.  

Vi fastholdt aftalen og med hjælp fra advokat fik vi skrevet ud til alle vores lejere og oplyste 

dem om juraen – det hjalp og i løber at ultimo maj fik vi havnen fyldt op. 

Samlet set var antal besøgende i havnen 5.702 – 805 færre end 2019, så vi må sige at 

skaden blev ikke så stor endda. 

Ansvarsforsikring 

I årets løb har bestyrelsen måttet bruge en del tid på at diskutere ansvarsforsikring især 

med 3 medlemmer. 

Dette emne vil jeg uddybe/kommentere under indkommet forslag 

Regler skal holdes 

Vi har haft en del sager i 2020 hvor medlemmer ikke vil acceptere klubbens/havnens 

regler med hvad man må og ikke må – jeg vil ikke bruge mere tid på det, andet end at sige 

at bestyrelsen arbejder ud fra vores fælles regler, som fortolkes af bestyrelsen og som 

gerne skulle komme alle til gode. 

Søsætning 

Vores søsætning blev også ramt af Corona restriktioner – haludvalget klarede denne 

opgave til UG hvor alle både blev søsat på en lørdag – hvor imod optagningen var som det 

plejer over 2 lørdage. 

Badebro 

Vores bade bro ved tankhuset er blevet meget populær og det ser ud til at det har fundet 

et fornuftig støj leje, bestyrelsen følger det nøje med hensyn til støj, orden mm. Første 

prioritet er havnens medlemmer og gæster sejlere. 

Vi har fået henvendelser fra byen om ønske om at lave en form for ” badeanstalt ” med 

dampbad mm, dette ønsker bestyrelsen pt. ikke at investere i. 
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Klubhuset 

Renovering af klubhuset har været på vores ønskeseddel i flere år nu, og det er det fortsat 

– det trænger virkelig til en renovering, at det ikke er sket endnu er ærlig talt nok fordi 

bestyrelsen er i tvivl om hvordan og hvad lokalerne skal bruge til og hvordan vi sikrer at 

det passes og vedligeholdelse bagefter – vi må nok påregne en investering på kr. 

500.000,00 – kr. 600.000,00 – gode ideer mm modtages. 

Målet er dog at skifte vinduerne i år inden de falder ud. 

Is - og Grill bod 

Så lykkes det, efter 5 -6 år hvor vi har været i dialog med 3 forpagtere på hotel, som hver i 

sær lovede at de ville åbne en isbod – det nærmeste vi kom til var, at man kunne gå ind i 

receptionen og vente lang tid for at købe en is – ikke særlig optimalt 

Der er flere som gerne ville sælge is og grill på havnen, men vi ville kun have det bedste – 

og det er jeg sikker på vi har fået i Lilian & Peter som er kendt for kvalitet. 

Jeg er sikker på at havnen gæster og byen synes det er en rigtig god ide og så løfter det 

også havnen, jeg vil gerne sige tak til Lillian & Peter for deres samarbejde, de har virkelig 

forstået vores ønske. 

Tak for indsatsen 

Alt det som vi har fået lavet i 2020, har endnu engang krævet en kæmpe indsats fra 

mange af jer – nogle at jer bruger vi rigtig meget og jeg tænker tit på – hvad gør vi når 

deres indsats stopper – så husk nu at melde jer når vi har brug for hjælp – vi skal have nye 

med på arbejdsholdet så vi sikrer havnen langt ud i fremtiden. 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tusinde tak for indsatsen. 

60 års fødselsdag i 2022 

Alle arrangementer ud over nytårskuren blev aflyst i 2020  – lidt træls  

Men kære venner næste år 2022 kan havnen feje sin 60 års fødselsdag, det er så 10 år 

siden vi sidst havde fest i telt på pladsen. 

Bestyrelsen vil holde/ mankere fødselsdagen med en ” festuge” i August 2022, vi er 

begyndt at ”tænke” på hvad arrangementet skal indeholde og i den forbindelse vil vi gerne 

have input fra jer. Vi vil også få brug for mange hjælpere til dette arrangement. 

 

Power point vises frem til nr. 17, se vedhæftede 
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Tilslut vil jeg gerne endnu engang tak alle jer som har gjort en indsats for Høruphav 

Brolaug i 2020 

Takke min bestyrelse for endnu et år med godt samarbejde og med stor arbejdes indsats. 

Tak.  

Kommentarer/spørgsmål til beretningen: 

• Er obligatorisk ansvarsforsikring driftsmæssigt begrundet, i modsat fald skulle det 

være besluttet på en generalforsamling? Bestyrelsen mener bestemt, det er en del 

af driften. 

• Er det nødvendigt at sende CPR på en ikke sikker mail til Brolauget? Nej det kan 

sendes på sikker mail til Codan. 

• Codan sender reklame, man ikke har bedt om, kan det undgås? Sonja undersøger 

det. 

• Har bestyrelsen tænkt på at bortforpagte klubhuset? Nej klubhuset skal stå til 

rådighed for gæstesejlere, især dem i mindre både. 

Formandens beretning vedtages 

 

C) Regnskaberne for klub og havn 2020 forelægges, dette godkendes. Der orienteres 

om budget 2021 

 

D) Bestyrelsen foreslår uændrede priser for sæsonleje, kontingenter, 

indmeldelsesgebyr og indlån. 

 

Lars Frerichs foreslår ang. ansvarsforsikring:  
Det foreslås at der foretages en vedtægtsændring således at punkt 7 suppleres med et 
punkt 7.6, hvilket lyder som følger: 
  
”A-medlemmer er pligtige til, at tegne ansvarsforsikring på den båd som anvender tildelt 
bådplads. Bestyrelsen kan forlange at A-medlemmer foreviser police samt dokumentation 
for betaling af forsikringen. Der er ikke krav om anvendelse af et bestemt 

Forsikringsselskab”. 
Forslaget blev nedstemt, der var to stemmer for.  
Konklusionen må være, at der er stor tilslutning til kollektiv ansvarsforsikring. 

 

A) Kim Kjær Hansen, Peter Petersen og Birgit Rasborg genvælges til bestyrelsen 

Som suppleant genvælges Orla Nør 

Som revisorer genvælges Jens Gad og Christian Nauntofte. 

 

B) Under eventuelt  

Spørgsmål om bestyrelsen har overvejet en benzin stander? Ikke aktuelt, bestyrelsen 

arbejder på at finde en ny dielsen leverandør, for at sikre en mere stabil drift. 

Formanden takker forsamlingen, revisorerne, dirigenten og bestyrelsen. 

 


