
 
  

Referat fra generalforsamling i Fur Havneforening. 
Den 16/9-2020 på Fur Færgekro. 
Antal fremmødte: 32 
 
1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Steen Haahr.  Referent: Henning Funder  
Steen konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Formandens beretning: Se hjemmesiden 
Beretningen blev godkendt. 
 

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, bortset fra TS. der betaler 50 kr. for overnatning. Godkendt. Se 
hjemmesiden. 
Foreningskontingent også uændret. Godkendt. 
Kurt gennemgik status 2020 og kunne fortælle at der ikke er brugt havneforeningskroner på 
langskibsbro i 2020. 

 
5.    Indkomne forslag.   

Ingen. 
 
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

På valg var: Ivar og Kurt. De blev begge genvalgt. 
Henning Funder træder ud af bestyrelsen. Henning har ikke plads i havnen og kan derfor ikke 
fortsætte i bestyrelsen. I stedet valgtes Kjeld Kristensen som har været suppleant.  
Flemming Johannesen er genvalgt som suppleant og Jørgen Lund Andersen valgtes som 2. 
suppleant.  
 

7.   Valg af revisor: 
Nord Mors revision, ved Peter Gjernes fortsætter som ekstern revisor. 
 

 
8.   Valg af medlemmer til udvalg: 

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.  
Udvalg til langskibsbro ændret til at omfatte, Jørgen Sørensen, Henning Jacobsen og Kurt 
Kæseler.  



Udvalg til fællessejllads: Steen Haahr og Niels Harborg. 
Udvalg til vinteropbevaring af både. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. Der er tilbud om 
opbevaring i hal ved Nørremarksgård der ligger mindre end 500 meter fra branden.  
 

9.   Eventuelt:  
Langskibsbro: Formanden gennemgik projektet og svarede på spørgsmål vedr.  etablereingen 
af langskibsbro uden på den gamle syd mole. Se hjemmesiden. 
 
Steen Haahr foreslog små hytter på fiskermolen for at skabe et bedre sejlermiljø. Bestyrelsen 
har overvejet forslaget og er enige om på nuværende tidspunkt at det vil give gener mht. 
overskueligheden i havnen og problemer ved højvande.  
 
Ole Hansen spurgte til autocampere på havneområdet. Bestyrelsen har ikke kunnet finde 
egnet plads på havneområdet. Der er set på flere muligheder men ingen af dem er super 
heldige, enten af økonomiske eller andre grunde. 
 
Poul Erik Wadskjær Spurgte til afrigning af havnen og rengøring af bådene. Mente at der var 
krav om miljøgodkendelse ved rengøring af bådene når de kom på land. Det er sikkert rigtigt 
men afrigning af havnen skal forstås som vinter klargøring af havneområdet med hensyn til 
frostsikring, vinteropbevaring af havnemøbler m/m.  
 
Der er fælles optagning af både den 30/10 og afrigning af havnen den 7/11.  
 
Kurt takkede bestyrelsen, havnefoged og rengøringen for godt arbejde og et pænt miljø på 
Havnen, samt Henning Funder for tiden i bestyrelsen.  
 
Referent. Henning Funder. 
 
 


