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Referat fra msde afholdt i sejlklubben d.2. juni ang. ny lystbidehavn.

44 medlemmer var msdt frem til msdet.
Formand Frede Jorgensen bsd velkommen til msdet og orienterede om aftenens forlsb. per
Grsnlund blev udpeget som ordstyrer.

Herefter fft Jorgen Lindberg ordet. Jargenfortalte kort om, hvordan arbejdsgruppen var blevet til.
Havnen havde i deres visionsoplreg onsket, at skabe bedre forhold til lystl6,ie og onskede p6 den
baggrund, at den nedsatte arbejdsgruppe udarbejdede forslag til en ny iystbidehavn i eksisterende
bassin.
Jorgenomdelte en anlegsbeskrivelse og et kort over havnebassinet med en skitse af forslaget.
( bilag A+B ). Here{9.r gennemgik Jargenprojektet og redegiorde for gruppens tanker og iisioner,
forklarede de forskellige anlregsopgaver b6de pi land og i bassinet.

Svend Erik Andersen fra ltranlUy havn fik herefter ordet. Svend Erik takkede for indbydelsen til
msdet- Svend Erik startede sit indlreg med, at precisere vigtigheden af at havnen og b6bejerne
kommunikerer, og takkede arbejdsgruppen foret godt og sirilst arbejde.

Svend Erik sagde: "Der er flere ting der ligger til grund for, at tiden nu er til, atder skal ske noget.
Vi som havn har brug for mere kajplads og for en uddybning af havnen. Foriroldene for sejlern!
skal forbedres. Det vjf koste penge, og vi skal kunne forsvarer det vi laver overfor havneni ejere og
wrige brugere. Der blw pi havnens generalforsamling besluttet at arbejde videre med projektet, 

-

hvis I vil vrere med. Planen er, at lave et aktieselskab, hvor vi som harrnejer A aktier og r,o*
bAdejere ksber B aktier. Prisen for aktierne er udregnet efter bidpladsens"stsrrelse, det-samme er
den drlige leje.

Prisen for projektet et 4.4 mill Heraf skal bidejerne indskyde de 3,5 mill. projektet skal kunne ksre
rundt ved en belregning pi 85 Yo.Detvil betyde, at der skal lejes 102 pladser ud.
Havnen har en forventning om, at ffi en indtregt fra aktieselskab etpeti/Zmill. om 6ret.,,

Herefter var der mulighed for, at stille sporgsmil bide til arbejdsgruppen og til Svend Erik.
Efter en kort sporgerunde blev der omdelt ol og sodavand og d"r vartia tl En sunmepause.

Svend Erik forlod lokalet. Der blev fra ordstyrer Per Grsnlund lavet en optelling ph, at der var 27
bidejere tilstede. Herefter blev de 27 bedtom ved hindsoprrekning, at tiliendegive hvorvidt de
snskede at skyde penge i projektet. Det tilkende gav 25 bedejere, ui-d" ", villige til.

Arbejdsgruppens projekt fik en rireget positiv kritik og der var en overvejende positiv stemning og
gode og store forventninger til, at det vil blive et godt projekt der vil ga�"" b6dl havn, by og ifke-
mindst bidejere.

Svend Erik fik herefter besked pil, atvi i sejlklubben gir ind for projektet og ser frem til, det srettes i
gang. Med snsket om, at det stdr klart til nreste s&son.

Pi bestyrelsens vegne.

Margit og Christian.


