Han Herred Havbåde afholdt lørdag d. 26. april generalforsamling i
havbådehuset kl. 14.
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens årsberetning
3) Godkendelse af årsregnskab
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år
5) Fastsættelse af medlemskontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af to suppleanter
9) Valg af revisor
10) Evt.
Formand Thomas Højrup bød velkommen til de omkring 40 medlemmer, der havde trodset det helt
fantastiske stille og varme solskinsvejr og var mødt op.
Ad 1) Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Haakon Jensen, formand for Jammerbugtlaget. Haakon takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Derefter gav han ordet til Thomas.
Ad 2) Bestyrelsens årsberetning.
Thomas fremlagde hovedpunkterne i bestyrelsens beretning (der kan læses i sin fulde ordlyd på
www.havbaade.dk)
Som i 2013 var bådelagene indbudt til at fortælle lidt om deres virke:
Jane Lakmann fra Elbolaget fortalte, at Elbo i øjeblikket er ved at blive kølhalet, og at stævnrøret
denne gang har været ude. I løbet af året er der blevet fisket en del – også henover vinteren. Der er
sejlet 100 timer i 2013, og laget har regnet ud, at det koster 60 kr. i timen at sejle med Elbo (diesel,
olie, kileremme etc.) Der er pt 21 medlemmer.
Per Røbke, formand for Skarreklitlaget fortalte, at der er 20 betalende medlemmer, hvilket er meget
flot i betragtning af, at båden først blev færdig i 2013 og ikke har været ude at sejle. I sensommeren
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blev der sejlet til Lild, hvor man forsøgte at spule wirer og blok fra det gamle spil fri, desværre uden
held. Efter fire måneders venten, blev der sat en ny skrue på, og med den håber laget at kunne finde
tingene. Der er lavet en aftale om, at det er Skarreklitlaget, der holder/renoverer spilhuset i
Lildstrand, og fiskeriforeningen har stillet en nyrenoveret blok og en ny wire til rådighed.
Haakon og Ejler Winkel fra Jammerbugtlaget fortalte, at de har et godt bådelag, der driver et godt
fiskeri og har et godt kammeratskab! Der er sejlet ca. 200 timer med Jammerbugt i 2013. Fiskeriet er
specielt godt, fordi Ejler har indført, at når Jammerbugt er kommet over revlen, slukkes motoren, og
besætningen synger to vers af I østen stiger solen op….. 
Jammerbugt skal snart kølhales, der er sat en ny rustfri skrue på, der er 10 % mere effektiv.
Sommerturen gik til Limfjorden, og Ejler var meget glad for at kunne vise det flotte håndværk frem til
nysgerrige.
Ejler opfordrede til, at bådelagene i højere grad hjælper hinanden med opgaverne. Bl.a. ved at
uddanne skippere og spilmænd. Uddannelsen af nye skippere/spilmænd starter d. 13. maj med Hans
Jørgen Hansen fra Jammerbugtlaget.
Thomas kunne fortælle, at i 2013 var det ikke lykkedes at få Hebron ud at fiske, men i det tidlige
forår her i 2014 er Kim Georgsen begyndt at fiske med den, og han lander sine fisk i Thorupstrand
(kører dem i bil derover).
Hans Jørgen fortalte, at der har været indkaldt til møde i arbejdsgruppen omkring den nye båd Anna,
hvor der mødte 18-19 personer op. Efterfølgende har de givet båden linolie.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3) Godkendelse af årsregnskab
Frank Lynge Jensen gennemgik regnskabet, der stadig bærer præg af, at det granskes af
Erhvervsstyrelsen i forhold til Vækstforums bevilling fra 2008. Hurdlen er bilag fra 2008, hvor
betalingsdokumentationen forsvandt, da EBH-bank gik ned. Det forventes dog, at sagen afsluttes
inden for et par måneder.
Regnskabet blev godkendt.
Der blev stillet forslag om, at regnskabet udsendes på forhånd fremover. Det har bestyrelsen noteret.
Ad 4) Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Søren Nielsen gennemgik budgettet. Nu er havbådene ude af projektperioden med midlerne fra
Vækstforum. Der er bl.a. budgetteret med ca. en halv mio. kr. i egenindtjening på værftet, hvilket
dækker både materialeomkostninger og timer. Det forventes, at der arbejdes på de to lystfiskerbåde
(Maagen og Nordsøen) samt for bådene i Thorupstrand i lighed med de foregående år.
Der er ligeledes budgetteret med den nuværende bemanding – 2 lærlinge og 3 fastansatte.
Budgettet blev godkendt.
Ad 5) Fastsættelse af medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for 2014 – 150 kr. for enkeltmedlemskab, 200 kr. for
par/familier og 1000 kr. for institutioner mfl.
Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne.
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Ad 6) Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
På valg var Søren, Jane og Esben Kronborg. Søren og Jane er villige til genvalg. Hans Jørgen Hansen
blev foreslået til bestyrelsen, og det betød at Søren, Jane og Hans Jørgen blev valgt.
Bestyrelsen består således af Thomas Højrup, Søren Nielsen, Per Røpke, Jane Lakmann og Hans
Jørgen Hansen. Desuden har bestyrelsen mulighed for at udpege medlemmer.
Ad 8) Valg af suppleanter.
Som suppleanter blev Susanne Knudsen og Jan Olsen valgt.
Ad 9) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog at Frank Lynge Jensen blev genvalgt. Det blev vedtaget.
Ad 10) Evt.
Efterfølgende viste Thomas billeder og videoer fra Kina, hvor han og Pipsen bl.a. har besøgt en
fiskerihavn med 1000 fartøjer.
Foreningen var vært ved kaffe og kringle fra Sanden Bjerggård samt en øl/sodavand.
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