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Kor' nr. 115.

Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup LystbAdehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup

Til Andelshaveren

6. april 2011
Erik Hansen

Referat fra ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn
a.m.b.a onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Sejlklubbens lokaler Bogøvej 73,5450
Otterup.

Dagsorden ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

39 stemmeberettigede andelshavere var fremmødt, heraf 1 fuldmagt.

Formand Ole Astrup bød velkommen og foreslog Birger Kristensen som dirigent. Birger
Kristensen blev valgt, og erklærede samtidig generalforsamlingen for lovligt indvarslet, og gyldig
i henhold til vedtægterne. Dirigenten lagde op til, at det blev en god og saglig generalforsamling.
Der var ingen indvendinger hertil, hvorefter dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsens
beretning.

2. Bestyrelsens beretning for 2010 ved formanden.

Vi kom gennem året 2010 uden de helt store skrammer på havnen.

Vi startede med en generalforsamling, hvor vi fik nedstemt planerne om udvidelse af havnen, vi
har selvfølgelig gemt det særdeles omfangsrige materiale omkring projektet. Vi har fået
henvendelser fra flere interesserede, der har læst om projektet på hjemmesiden, så vi tror, at
behovet kommer, især når den nye bro over Odense Kanal står færdig. Efter sigende vil denne
kun blive åbnet for lystsejlere tre gange i løbet af dagen i weekenderne.

Vi har haft et par vellykkede klargøringer, desværre måtte vi konstatere ved forårsklargøringen,
at spillet på nordmolen manglede, hvorfor vi har investeret i et nyt, der nu er svejset fast på
fundamentet. Ligeledes fik vi i foråret monteret det nye nøglesystem, dette syntes umiddelbart
at fungere efter hensigten.
Nøgler fås ved Henning, mod et depositum på kr. 300,-
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S~ har vi haft 2 arbejdslørdage, der igen stod i oprydningen og vedligeholdeisens tegn, vi kan
konstatere, at disse lørdage absolut er med til at pynte p~ vores havn.

Containeren, som vi blev skænket af Keld er blevet sat op. Vi har delt containeren op i 2 rum p~
5 og 7 m. og f~et nogle skabe af Paul, som er opsat i den ene ende af containeren, der er sat en
dør i den ende, hvor der står 12 skabe, der kan lejes af havnen, det er s~ meningen, at
påhænqsrnotorer og andre mere værdifulde ting kan placeres her. Hans Kurt har lavet en
I~sebom s~ den er blevet rimelig tyverisikret. I den anden ende er det meningen at vi laver et
værksted med div. maskiner og en filebænk, hvor havnens brugere kan lave div. reparationer.
Det er s~ meningen med tiden at indkøbe diverse værktøjer, det værktøj vi bruger i dag er stort
set alt udlånt af maleren. Vi har allerede købt et svejseværk, s~ indretningen er i gang.
Plæneklipperen og diverse andet værdifuldt udstyr skal selvfølgelig ogs~ placeres i containeren.
Der er gravet kabler ned fra spilskuret, oqså til kraft, s~ n~r vi engang får det færdig skulle der
blive et rigtig godt værksted.

Som vi nævnte på sidste generalforsamling, påtænkte vi at montere spillet med en frekvensom-
former, så vi kunne få det til at starte og stoppe mere blidt, og derved forøge sikkerheden
væsentlig.
Preben har stået for ombygningen, og vi må sige at resultatet er fantastisk. Der skal hermed
lyde en stor tak til Preben for indsatsen.

Desværre modtog vi en opsigelse sidste år, vores slangetæmmer gennem mange år Verner
"post" ville fritages for at passe slangerne, og den nye holdt kun til foråret, hvor slangerne skulle
op. Det resulterede i at slangerne åbenbart ikke havde været proppet, så da frosten satte ind
viste problemerne sig, i form af manglende luft på den streng der dækker jollebroen og
nordmolen, det kostede nogle timers arbejde og kompressorleje for at f~ blæst diverse
urenheder ud af systemet.
Problemerne bevirkede s~, at vi indkøbte nogle plastrør til at montere på pælene, disse skulle
være at en helt ny type, der ikke fryser fast til stålrørene. Bogense havn har afprøvet og
anbefaler typen.
Vi påtænker at lave et helt nyt slangesystem næste ~r, Preben har en rulle slange vi m~ f~.

2010 blev året, hvor Erik fik opdateret diverse ændringer til vedtægterne, der har været til
afstemning siden havnens tilblivelse, dette var noget af et detektivarbejde, men det værste var
dog ordensreglementet. Vi besluttede at indføje blandt andet lovene om den nye bundmaling.
Sådan et reglement skal igennem et utal af offentlige instanser, for til sidst at indsendes til
efterretning for søfarende, ja man tror det er løgn. Begge dele kan for øvrigt udskrives fra
hjemmesiden, som Erik også har fået oprettet. Jeg var inde på den tidligere i dag og kunne
konstatere, at den ikke er helt klar endnu. Man kan også bruge sejlklubbens hjemmeside, der
står de også.

Erik har ligeledes fået søgt og bevilget en ny klaptilladelse.

Som lovet p~ sidste generalforsamling, ville vi fortsætte med at søge midler til havnen, vi har
blandt andet søgt om en hjertestarter ved Trygfonden dette var desværre et afslag, så har vi
søgt LAGFonden, oqså dette blevet afslag.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi stadig har ventelister både til købere og lejere, det er dog
mest til pladser fra 3 m. og op. S~ har i planer om at udleje eller sælge bedes dette meddelt
formanden og sekretæren.
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Aret bragte ogs~ lidt af en sensation, nemlig et havørnepar, som vi vel nærmest betragter som
helt vores egne.
Desværre er det ikke alle, der har helt samme mening om parret som de fleste af havnens
brugere, allerede i foråret kunne vi læse i pressen, at de var blevet forgiftet, og at hunnen, og
ikke som skrevet hannen og ungen var døde.
En af de ornitologer, der kommer næsten daglig fortalte hvad der skete, en havde anbragt en
due indsmurt i gift i nærheden af reden, den havde de selvfølgelig samlet op og spist, de fandt
efterfølgende duefjer i reden, der var indsmurt i gift.
Nu ser det imidlertid ud til at hannen har fundet en ny, og de mener, at de allerede har lagt æg
og er begyndt at ruge.

Lidt fremtid:

Vi fortsætter selvfølgelig med at søge midler, vi læste i pressen for et stykke tid siden, at
Nordfyns Kommune har ansat en såkaldt fondracer, det er en der finder og søger fonde om
midler, hende skrev vi til og fik ornqående svar. Desværre søgte hun kun til foreninger og fonde
og ikke til private interesser, men hun sendte vores mail videre til Nordfyns Erhvervsråd, de har
også folk der beskæftiger sig med fondssøgning. Her har vi oqså, s~ sent som i g~r fået svar. De
foreslår et møde og kræver at vi er medlem af erhvervsrådet, det koster så kr. 625,- for et
medlemskab, vi har endnu ikke talt om det i bestyrelsen, men jeg går ud fra, at vi tager mødet
og derefter tager stilling.

så er vores molefyr efterhånden i en noget miserabel forfatning, vi har en mast liggende, den vil
vi passe til med et vippebeslag og sætte op i løbet af året.

så vil vi sætte en bom op på nordmolen, erfaringsmæssig er brugerne derovre ikke alt for stabile
til at f~ låst, især ikke når de sejler ud, vi mener det vil hjælpe med en klaplås. s~ vi fremover
undgår alt for mange gratister.

En af fremtidens større projekter en nok beddingsbroen, den er efterhånden noget øm. Vi er dog
lidt i tvivl om, hvordan vi laver en ny, et af forslagene er at støbe et rør i hvor broen ender, og
så ligge nogle stålbjælker ind til land, men er der nogle, der har en bedre ide, så kom endelig ud
af busken.

Dette var bestyrelsens beretning for 2010.

Der var ikke, på dirigentens opfordring, spørgsmål til beretningen. Bestyrelsens beretning blev
herefter vedtaget.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren.
Regnskab var vedlagt indkaldelse.

Kassereren fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer, hvorefter regnskabet blev
godkendt.

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.

på valg til bestyrelsen var:

Erik Hansen
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Leif Bo Christensen
Martin Køstner ønskede ikke genvalg og John Hansen blev foreslået af bestyrelsen.

Dirigenten forespurgte om, der var andre kandidater, der ønskede at stille op. Det var der ikke,
hvorefter Erik Hansen og Leif Bo Christensen var genvalgt for en ny to årig periode og John
Hansen nyvalgt for en ny to årig periode.

på valg som suppleanter var:

Leif Bo Christensen ( indtrådt i bestyrelsen marts 2010 ) Ny skal vælges
Bent Lorentzen
Carsten Christensen
John Hansen netop valgt ind i bestyrelsen

på dirigentens forespørgsel blev følgende fire stillet i forslag. Martin Køstner, Bent Lorentzen,
Carsten Christensen og Jens Thorup.
Alle opstillede blev valgt som suppleanter til bestyrelsen i følgende rækkefølge:

1. Martin Køstner
2. Bent Lorentzen
3. Carsten Christensen
4. Jens Thorup

5. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

på valg var:

Susanne Christiansen
Jens Johansen

Begge revisorer blev genvalgt.

Suppleant Steen Thorup ' s søn var netop indvalgt som suppleant til bestyrelsen hvorfor
"andelen" ikke også kunne indvælges som suppleant til revisor posten.

Valgt blev i stedet Søren Pedersen ( kasserer i sejlklubben )

6. Forelæggelse af budget for 2011 herunder handelspriser.
Handelspriser var vedlagt indkaldelse.
Der var forespørgsel til el for fastliggere og havnens forbrug der var på ca. 12.000 kr.

Budget for 2011 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogle forslag.

8. Eventuelt.

Erik blev bedt om at redegøre for proceduren omkring arbejdslørdagene.
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Udvidelse af havnen er henlagt fra bestyrelsens side indtil en evntuel efterspørgsel opstår.

Aftenen med foredragsholder fra FLID ( foreningen af lystbådehavne i Danmark) omkring
havnens tilstand, havde været rigtig oplysende for dem der deltog.

Plastikrør på pæle der skal erstatte luftslanger i forbindelse med isvintre blev drøftet. Der var
nok en enighed om at lægge luftslangerne ud, endnu en isvinter, som sikkerhed indtil vi ved det
med plastikrørene virker.

En andelshaver nævnte at vi skulle være opmærksomme på den stor mængde blæretang der var
i området og som kunne hindre sejlads i sejlrenden.

Dirigenten rundede herefter debatten af og gav ordet til Formanden der takkede
generalforsamlingen for god ro og orden.

På bestyrelsens vegne: Dirigent:

~-----~------------
VB~istensen

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen konstitueret
sig som følger:

Formand: Ole Astrup Bogøvej 61 5450 Otterup

Næstformand: John Hansen Trøjborggyden 36 5450 Otterup

Kasserer: Henning Jacobsen Elmevej 18 B 5450 Otterup

Sekretær: Erik Hansen kanefarten 43, Lumby 5270 Odense N.

Bøjeudvalg : Paul Bengtson Bellisvænget 35 5450 Otterup

Havnemester: Leif Bo Christensen Bogøvej 22 5450 Otterup

Sejlklubbens repræsentant: Claus B. Jespersen Filipavænget 5 5270 Odense N.
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