
 
 
 
 
 
 INDERHAVNENS   

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00. 

Skipperstuen, Karrebæksminde. 
 

 
Klokken 19 bød formand Jan Christoffersen velkommen til de 35 fremmødte. Der var stillet kaffe 
og småkager frem på bordene, men der var også mulighed for en forfriskning i form af vand og øl. 
Da alle havde forsynet sig gik Generalforsamlingen over til den udsendte dagsorden. 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Niels Erik Sørensen,  

Niels Erik Sørensen blev valgt uden nogen modkandidat. 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og gav ordet til 
Jan Christoffersen. 

 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Formanden Jan Christoffersen fremlagde den meget detaljerede beretning. Der var ingen 
kommentarer eller spørgsmål til beretningen, men forsamlingen godkendte den med 
klapsalver. 

 

 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Kasserer Ejvind Bodal fremlagde regnskabet som forsamlingen ingen spørgsmål havde til, 
men derimod godkendte med klapsalver. 

 
 

4. Behandling af indkomne forslag: 
Ingen indkommende forslag, der er der et par punkter der tages op under eventuelt. 

  
 



5. Fastsættelse af budget for det nye regnskabsår, herunder 
fastsættelse af IH´s afdelingskontingent og vinterpladsleje. 
Kassereren fremlagde budgettet, forsamlingen havde ingen spørgsmål. 
Kontingent og pladsleje i Inderhavnen fastholdes på det nuværende niveau  

 
6. Valg af formand, som også er repræsentant til NSK`s 

         Hovedbestyrelse: Jan Christoffersen modtager genvalg, blev valgt 
 

7. Valg af kasserer: Ejvind Bodal modtager genvalg, blev valgt 
 

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: 
Flemming Mazur modtager genvalg, blev valgt 
Poul Elvig  modtager genvalg, blev valgt 
Kenneth Ahlgren modtager genvalg, blev valgt 

   Jacob Holm  modtager genvalg, blev valgt 
   Søren Jacobsen modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår Ivan Ravn, som blev valgt uden nogen modkandidat 
    

9. Valg af 2 revisorer:     
   

   Karen Sofie Blom modtager genvalg, blev valgt 
   Carsten Hansen modtager genvalg, blev valgt
  

 
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: 

          Bestyrelsen foreslår Jan Mikkelsen, Heller ikke her var der nogen modkandidat  
         så Jan blev valgt ind som bestyrelsens nye suppleant. Tillykke og velkommen 

 

11. Valg af revisorsuppleant: 
 Lis Møller  modtager genvalg, blev valgt 
 

12. Eventuelt: 
 

Formanden fortæller om wi-fi i havnen. Bestyrelsen syntes det bliver for dyrt, kr. 163.000 over  
en 3-årig periode. Jacob Holm kom med kommentarer om at mange havne har store tilskud fra 
kommuner og Turistforeninger, hvilket gør en meget stor og væsentlig forskel i forhold til 
Inderhavnen der selv skal betale. 
 
Torben Søndergaard siger tak til Inderhavnen. Torben vil gerne opfordre til, at bestyrelsen tager en 
snak omkring uddybning af Inderhavnen. Det kunne være et punkt på næste års Generalforsamling 
foreslog Torben. 
 



Uffe Jensen siger tak til bestyrelsen for vores nye flagstang. Uffe havde en kommentar omkring 
Karrebæksmindebroen og kanal 12 / 16. Uffe har erfaret, at Karrebæksmindebroen kun aflytter på 
kanal 12, så hvad gør man hvis der skal bruges hjælp til sejlere på bugten der behøver hjælp? Det 
må være kanal 16 der skal i brug. 
 
Der var et spørgsmål fra salen om al information fremover kun kommer via hjemmesiden? Ja det er 
vedtaget, at mail som kommunikation til medlemmerne ikke finder sted mere. Der var samtidig 
kritik af NSK’s hjemmeside, men svaret fra formanden var, at den er under ombygning og vil 
løbende blive forbedret. 
 
 
Efter kun 35 minutter siger Formanden siger tak til Søren Jakobsen for godt bestyrelsesarbejde og 
overrækker Søren 3 flasker vin 
 
Jan Christoffersen sagde tak til vores dirigent for veludført arbejde, og også her var der 3 flasker vin 
der skiftede hænder. 
 
 
Sådan set og hørt af referent Jacob Holm 
Karrebæksminde den 6. november 2018 
 
 
HUSK: jule-komsammen første søndag (2. december) i Advent kl. 14 i Kanalhavnen 
 
 
 
 
 
 
 
Formand Jan Christoffersen  Dirigent Niels Erik Sørensen 
 
 
 
 
 
----------------------------------------  ------------------------------------------ 
  


