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Generalforsamling 2022 
 

Referat 
 

Sted: Skudehavnens Fælleshus 
Dato: 27/11-2022 
Tid: Kl. 14:00 
Deltagere: Skudehavnens Pladshavere (58 stemmeberettigede, flere med ”påhæng”) 
Referent: Michael Kastrup 
 
 
Dagsorden iht. Vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent  
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning  

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021-22 og budgetforslag for 2022-23 
 

a. Kritiske revisorers beretning  
 

4. Visioner for Ebeltoft Skudehavn  
 
5. Valg af bestyrelse jfr. §8 

a. På valg er  
Jeppe Hougaard (modtager genvalg) 
Jørgen Iversen (modtager ikke genvalg)  

 
b. Suppleanter til bestyrelsen: 

På valg er Hans Chr. Matthiesen (modtager genvalg)   
På valg er Frank Lavrsen (modtager genvalg)  

 
c. Kritiske revisorer: valg af to revisorer 

 
6. Valg af revisionsfirma jfr. §12:  Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende revisionsfirma Revision 

2 v/Jan Andreasen, registreret revisor.  
 

7. Indkomne forslag: 
 

a. Ivar Warrer-Hansen  
b. Torben Havkrog  

 
8. Eventuelt 
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Referat:  
 

1. Mads Petersen valgt som dirigent 
 

2. Beretning forelagt af Formand Ib Oustrup 
 

 
3. Regnskab og budget forelagt af Revisor Jan Andreasen 

a. Kritiske Revisors beretning fremlagt uden yderligere kommentarer, dog med ros til 
Bestyrelsen.  
 

4. Visioner for Ebeltoft Skudehavn fremlagt af Arne Christensen, Frank Lavrsen og Michael 
Kastrup – nedenstående stikord fra forsamlingen i forbindelse med input til Bestyrelsens 
fremadrettede arbejde. 
Tænk stort, søg fondsmidler, kystsikring, EiU (Ebeltoft i Udvikling), fremsæt 3 forslag til 
afstemning, benchmark priser fra andre nærliggende havne, brugerundersøgelse ift. højere 
priser for Pladshavere, fremtidens Ebeltoft – hvordan ser den ud om 10 år, nye moler, 
gæstebroer, hold liv i det gamle anlæg, delvis udskiftning af broer for begrænset kapitalbehov, 
recession – drop havneudvidelse, brug pengene på bro 8, klimasikring, kreative formål ift. nye 
moler, broer på indersiden af moler, broer til større både, brugerundersøgelse om havnens 
udvikling. 
 

5. Valg af Bestyrelse:  
a. På valg er:  

Jeppe Hougaard modtager genvalg – valgt 
Jørgen Iversen modtager ikke genvalg – Frank Lavrsen valgt 

b. Suppleanter til Bestyrelsen:  
Hans Chr. Matthiasen modtager genvalg – valgt 
Frank Lavrsen modtager genvalg – kan ikke vælges, da han er valgt ind i Bestyrelsen. 
Jens Leich - valgt.  

c. Kritiske Revisorer: 
Erik Poulsen modtager genvalg – valgt 
Jørgen Iversen – valgt 

 
6. Valg af Revisionsfirma – Revision 2 genvalgt 

 
7. indkomne forslag:  

a. Ivar Warrer-Hansen forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med 
brødudsalg m.m. – Vedtaget, arbejdsgruppe defineret (Tina, Ivar og en fra Bestyrelsen) 

b. Torben Havkrog forslag om brug af masteskur til andre formål – Relevante 
interessenter kommer med et forslag til Bestyrelsen, dette koordineres af Torben 
Havkrog (forslag om Stark bygningerne).  
 

8. Eventuelt:  
a. Forslag om lejecykler ved leje med App – kommentar om at det allerede findes (10 

cykler ved det gamle Posthus). Konklusion: Ingen beslutning om yderligere tiltag.  
b. Prioritering af opgaver – fælleshus, brodæk, fiskerhuse. Konklusion: der foregår 

allerede prioritering af opgaver/projekter på havnen (samspil mellem Bestyrelse og 
medarbejdere.  
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c. Tvivl om ansvar ift. vedligehold af fiskerhuse – der kan være et issue mht. stand ved 
overtagelse. Konklusion: Bestyrelsen tager det op ved et af de nært forestående 
bestyrelsesmøder.  

d. Skal der bruges Bi-måler? Ja, ved ekstra forbrug/konstant tilslutning af el. 
Må man have el på når båden er på land? Ja, når man er i båden.  

e. Havnens Vision publiceres. 
f. Jørgen Iversen takkes for sin indsats i Bestyrelsen. 
g. Jens Leich og Søren Gudman takkes for deres indsats i forbindelse med 

tilstandsrapporten under vand.  
h. Mads Petersen takkes for sin indsats som dirigent.  
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