
  
Referat fra generalforsamling i Fur Havneforening. 
Den 26/3-2018 på Fur Færgekro. 
Antal fremmødte: 23 
 
1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Ole Romby, Referent: Henning Funder  
Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Formandens beretning: Se hjemmesiden 
Beretningen blev godkendt. 
Spørgsmål fra medlemmerne: Hvad gør Havneforeningen for at Fur Havn skal være synlig for 
andre sejlere og nationaliteter. Vi er medlem af FLID som sendes rundt til andre havne. 
Ligeledes er vi omtalt i den danske Havneguide. Vores egen Fur Havne guide bliver omdelt i 
flere havne den kommende tid og var med på messen ” ferie for alle” 
Der var ønsker om flere pælepladser. Bestyrelsen ser tiden an. 
Østsiden af moler kajen trænger til uddybning. Det ligger til med sand og tang, som er 
ildelugtende.  
General ros til havnen. Stor ros til Havnefogeden og vores rengøringsdame.  
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
Regnskab forelagt. Se hjemmesiden. 
Regnskabet godkendt. 

 
4. Forelæggelse af budget, takstregulativ, arbejdsprogram og foreningskontingent for det 

kommende år, til godkendelse. 
Budget godkendt. Se hjemmesiden. 
Uændret takstblad, bortset fra opbevaring af master- 300 kr. Godkendt. Se hjemmesiden. 
Arbejdsprogram: Bestyrelsen foreslår et lidt mere roligt år ang. nye tiltag m/m. 
Brædder indkøbt til fornyelse af gangbroer, udskiftes når tid haves.  
Flydebro fra Skive Havn bliver etableret ved slæbestedet.  
Slidlag på molerkajen. 
Opmærkning på den nye asfalt med gule og hvide striber, så bilerne ikke holder helt ud til 
kajen. 
Redningsveste til besøgende børn og hus dertil etableres på havnen. Søgt og fået af Fur Brand. 
Tryk fondes søges om midler til flere veste. 
Hjerte starter søgt og bevilliget af Fur Sparrekasse fonde. 
Etablere krabbebro vest for Havnen. 
Der kom et spørgsmål fra et medlem: Hvad gør Havneforeningen hvis besøgstallet falder 
drastisk? Vi har ikke grund til at tro det vil falde drastisk, men hvis, vil vi som en ansvarlig 
bestyrelse begrænse omkostningerne og søge andre fremmende tiltag. 
 

4 a Indkomne forslag.   
Ingen. 



5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
På valg er: Ivar Poulsen og Kurt Kæseler. De blev begge genvalgt. 
Flemming Johannesen og Kjeld Kristensen blev valgt som suppleanter.  
 

6. Valg af revisor: 
Peter Gjernes valgtes som ekstern revisor. 
 

7. Valg af medlemmer til udvalg: 
Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. 
 

8. Eventuelt:  
Ønske fra et medlem ang. større sejlerstue. Bestyrelsen har ingen planer ang. dette. Formoder 
at vores nye udekøkken ” kabyssen” giver bedre plads i sejlerstuen. 
Der har før været samarbejde med Bådelauget når der har været brug for mere plads end 
sejlerstuen kunne rumme. Det er sikkert stadig en mulighed. 
 
Flere af Havneforeningens medlemmer indgår i et sejlerudvalg sammen med Bådelauget. 
Dette for at fremme oplæringen og fremme sejlads blandt unge på Fur. Der er brug for flere 
hænder, så der opfordres til at melde sig hvis interessen er der. Gode ideer er også meget 
velkommen. 
 
I tilfælde at olieforurening kontaktes Havnefogeden. Tlf. nr. findes ved betalings anlægget, 
samt i vores nye folder. Ligeledes på hjemmesiden. 
 
Udskiftningen af vandet i havnen er ikke optimalt. Det kunne klares med sluser i beton 
bolværket.  
 
Formanden uddelte den nye folder til alle fremmødte. 
 
Referent. Henning Funder. 
 
 


