
 

 

     Fur Havneforening 

Bestyrelsens beretning for 2021. 

• 2021 blev endnu et mærkeligt år med Corona som en blind makker. Generalforsamlingen 

måtte udsættes til efteråret, 30 august, p.g.a. forsamlingsrestriktioner. 

 

• Bestyrelsen blev enig om, at vi ville holde alle vore udgifter på ”vågeblus” indtil vi kunne 

se hvordan året ville blive med gæstesejlere samt fastliggere. 

 

o Det eneste sted vi ikke ville spare var på rengøring af de fælles rum, samt  

udendørsområder. 

 

• Først på året kunne vi se at vi p.g.a. restriktioner kunne se frem til at få færre 

udenlandske gæstesejlere. Det viste sig, at holde stik hen over året. Det blev dog opvejet 

af danske gæstesejlere. Året endte med at vi have 3528 gæstesejlere i 2021 mod 3836 i 

2020, en lille tilbagegang på 8 %. Fastliggere svingede en del hen over året, men endte 

med 100 ved årets udgang, en fremgang på 6 i forhold til 2021. 

 

• De 3 store faste arrangementer på Fur.  Muslingedagen, Fur Rundt samt Limfjorden 

Rundt, blev alle ramt af restriktioner p.g.a. Corona.  

 

• Den største opgave i 2021 viste sig at blive Langskibsbroen. Efter mange bump på vejen 

lykkedes det at skrive endelig kontrakt med Munck, i August.  

 

o Økonomien ser således ud: 

o Anlægssum totalt 5.173.000 kr. incl. Fondsmoms 17.5% 399.000 kr. 

o Financieret: 

▪ Skive Kommune  1.693.000 kr.  

▪ Fur Havneforening fra Fonde mm. 3.480.000 kr. 

• Alle tilsagn er overdraget til Skive Kommune, som er bygherre og 

økonomisk ansvarlig.  

 

• Med stor succes var vi fælles om at leje en kran for søsætning 23. april og optagning den 

29.10. En dejlig dag hvor alle hjalp til.  

 

• Havnen blev rigget af den 6.11. med stort fremmøde, dejligt at se opbakningen fra havnens 

brugere. 

 

• I årets løb blev der også 1 færre af de dårlig vedligeholdte både i Fur Havn. Haveforenings 

holdning er også i fremtiden at sikre en opdeling i havnen af både og at fastliggere lever 

op til vores vedtægter samt og den lejeaftale der er indgået. 


