
 
  

Referat fra generalforsamling i Fur Havneforening. 
Den 18/3-2019 på Fur Færgekro. 
Antal fremmødte: 22 
 
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. 
Kjeld Johannesen spurgte til den manglende stensætning på den gamle ydermole. Se punkt 4 
og 8. vedr. langskibsbro. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
Formanden fremlagde regnskabet. Se hjemmesiden. 
Regnskabet godkendt. 

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

kommende år, til godkendelse. 
Budget godkendt. Se hjemmesiden. 
Uændret takstblad, Godkendt. Se hjemmesiden. 
Foreningskontingent også uændret. Godkendt. 
Arbejdsprogram: Bestyrelsen foreslår et lidt mere roligt år ang. nye tiltag m/m. 
Der kommer nyt slidlag på molerkajen. 
Formanden gennemgik projektet med at etablere langskibsbro uden på den gamle syd mole. 
Se hjemmesiden. 
Arne Chr. opfordrede til at søge sammenslutningen af Danske småøer om midler. 
Et medlem vil gerne have flere pladser i havnen. Vores vedtægter siger at en person højst må 
have 4 pladser og det kræver en vedtægtsændring hvis der ønskes flere. Herefter foreslog 
medlemmet at købe pladser uden for sæsonen. Dette bliver praktiseret. 

 
5.    Indkomne forslag.   

Ingen. 
 
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

På valg er: Henning Funder, Henning Jacobsen og Niels Harborg. 
De blev alle genvalgt. 
Flemming Johannesen og Kjeld Kristensen blev genvalgt som suppleanter.  
 

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



 
 
8.   Valg af medlemmer til udvalg: 

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.  
Der er udvalg til langskibsbro og udvalg til fællessejlads 2 gange årligt.  
 

9.   Eventuelt:  
 
Ordføreren takkede bestyrelse og havnefoged for godt arbejde og et pænt miljø på Havnen.  
Kjeld Johannesen vil gerne have et par lys på den lille fisker mole. Bestyrelsen finder en 
løsning. 
Daniel vil gerne have en El. stander på yderenden af moler broen. Bestyrelsen finder en 
løsning. 
 
Referent. Henning Funder. 
 
 


