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Referat fra msde afholdt i sejlklubbend.2. juni ang. ny lystbidehavn.
44 medlemmervar msdt frem til msdet.
FormandFredeJorgensenbsd velkommentil msdet og orienteredeom aftenensforlsb. per
Grsnlundblev udpegetsom ordstyrer.
Herefterfft JorgenLindbergordet. Jargenfortaltekort om, hvordanarbejdsgruppen
var blevettil.
Havnenhavdei deresvisionsoplregonsket,at skabebedreforhold til lystl6,ie og onskedep6 den
baggrund,at dennedsattearbejdsgruppeudarbejdedeforslagtil en ny iystbidehavni eksisterende
bassin.
Jorgenomdelteen anlegsbeskrivelseog et kort over havnebassinet
med en skitseaf forslaget.
( bilag A+B ). Here{9.rgennemgikJargenprojektetog redegiordefor gruppenstankerog iisioner,
forklaredede forskelligeanlregsopgaver
b6depi land og i bassinet.
SvendErik Andersenfra
ltranlUy havn fik herefterordet.SvendErik takkedefor indbydelsentil
msdet-SvendErik startede
sit indlregmed,at preciserevigtighedenaf at havnenog b6bejerne
kommunikerer,og takkedearbejdsgruppen
foret godt og sirilst arbejde.
SvendErik sagde:"Der er flere ting der ligger til grundfor, at tiden nu er til, atder skal skenoget.
Vi somhavnhar brug for merekajpladsog for en uddybningaf havnen.Foriroldenefor sejlern!
skal forbedres.Det vjf kostepenge,og vi skal kunneforsvarerdet vi laver overforhavneni ejereog
wrige brugere.Der blw pi havnensgeneralforsamlingbesluttetat arbejdevideremedprojektet, hvis I vil vreremed.Planener, at laveet aktieselskab,
hvor vi somharrnejerA aktierog r,o*
bAdejereksber B aktier. Prisenfor aktierneer udregnetefter bidpladsens"stsrrelse,
det-sammeer
dendrligeleje.
Prisenfor projektetet 4.4 mill Heraf skal bidejerne indskydede 3,5 mill. projektet skal kunneksre
rundtved enbelregningpi 85 Yo.Detvil betyde,at der skallejes 102pladserud.
Havnenhar en forventningom, at ffi en indtregtfra aktieselskabetpeti/Zmill. om 6ret.,,
Hereftervar der mulighedfor, at stille sporgsmil bide til arbejdsgruppen
og til SvendErik.
Efter en kort sporgerundeblev der omdeltol og sodavandog d"r vartia tl Ensunmepause.
SvendErik forlod lokalet. Der blev fra ordstyrerPer Grsnlundlavet en optelling ph,at dervar27
bidejere tilstede.Herefterblev de 27 bedtom ved hindsoprrekning,at tiliendegive hvorvidt de
snskedeat skydepengei projektet.Det tilkendegav25 bedejere,ui-d" ", villige til.
Arbejdsgruppensprojekt fik en riregetpositiv kritik og der var en overvejendepositiv stemningog
godeog storeforventningertil, at det vil blive et godt projekt der vil ga"" b6dl havn,by og ifkemindstbidejere.
SvendErik fik herefterbeskedpil, atvi i sejlklubbengir ind for projektetog serfrem til, det srettesi
gang.Med snsketom, at det stdrklart til nrestes&son.
Pi bestyrelsensvegne.
Margit og Christian.

