Referat af generalforsamling i Han Herred Havbåde lørdag d. 27. april 2019
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens årsberetning
3) Godkendelse af årsregnskab
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år
5) Fastsættelse af medlemskontingent
7) Indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af to suppleanter
10) Valg af revisor
11) Evt.
Referat
1. Valg af dirigent. Formand Thomas Højrup bød velkommen til de mange fremmødte og foreslog
Henrik Agesen som dirigent. Valget blev godkendt. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt, og at den var beslutningsdygtig. Derefter gav han ordet til Thomas.
2. Bestyrelsens årsberetning. Thomas gennemgik bestyrelsens årsberetning, og i den forbindelse
blev et diagram over havbådenes aktiviteter vist på power point. (Diagrammet kan ses efter
referatet.) Beretningen blev godkendt. (Den kan læses separat.)
Havbådenes 5 bådelag fortalte om 2018:
Jammerbugt. Ejler Winkel, der er blevet ny formand, fortalte, at laget fungerer utrolig godt, der er
et godt kammeratskab, der er 40 betalende medlemmer og 5 på venteliste. Han opfordrede alle
bådelag til at holde redningshuset i orden, og han pointerede, at alle bådelag hjælper hinanden.
Desuden fortalte han, at Jammerbugt har 10 års jubilæum i 2020.
Nordvest. Formand Hans Peter Brandi fortalte, at laget har et ret stabilt medlemstal. De fisker ikke
så meget, men de arrangerer ture. De vil gerne lave ture for havbådeforeningens medlemmer. I laget
har de flere forskellige medlemskaber – enkeltpersoner, firmaer og institutioner. Der blev spurgt til,
om andre bådelag kunne arrangere en hyggetur med Nordvest. Hans Peter sagde, at det kan man
godt, der skal bare være fx 10 personer, der vil med på en tur.
Skarreklit – Jørgen Leegaard, næstformand, fortalte, at der havde været bådtræf i Lildstrand i
august, hvor alle Han Herred Havbådes både var med. Selvom vejret ikke var helt godt, så havde
der været omkring 500 besøgende. De har fået ny hovedwire, da blokken kom i land i efteråret.
Robben var sandet 1 meter ned, så de måtte spule og have dykker for at finde den. Laget har 38
medlemmer og en sund økonomi. Der er fanget mange rødspætter og mange krabber.
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Elbo – Villy Schmidt er blevet ny formand, og han fortalte, at Elbo har været ude at pilke og sætte
garn – allerede 10 gange i 2019. Laget har 30 medlemmer og en ok økonomi. Sidste år fyldte Elbo
10 år, og i den anledning blev der udgivet en bog.
Anna – Irwin Andersen, daværende formand, fortalte, at Anna ikke har fisket så meget, men de har
fisket godt. I 2018 kom der ny motor i. Der er 21 medlemmer, men de døjer lidt med at få uddannet
skippere.
Det samlede antal medlemmer i lagene er på godt 140.
3. Godkendelse af årsregnskab. Søren A. Nielsen, næstformand og kasserer, sagde, at det er det
samlede årsregnskab for havbådenes aktiviteter, der blev udleveret på generalforsamlingen. For at
gøre det mere overskueligt, havde Søren delt aktiviteterne op i: Foreningen HHH, Jammerbugt i
balance, erhvervs Ph.D. samt et Velux 2 projekt, og han gennemgik derefter det opdelte regnskab.
Han påpegede, at projektet Jammerbugt i balance er søgt hjem af havbådeforeningen, men alle de
aktiviteter, der foregår der, er 100 % finansiereret af Villum og Veluxfondene. Projektet betaler
både husleje og administrationsudgifter til havbådene. Derudover skyder Jammerbugt Kommune
500.000 kr. ind i havbådeforeningen til formidling. Til Jammerbugt i balance er knyttet en erhvervs
Ph.D., der får yderligere finansiering af Innovationsfonden, der bl.a. medfinansierer lønnen samt
rejser og kursusomkostninger. Desuden har Thomas trukket sit forskningsprojekt fra Københavns
universitet (Velux 2) med til havbådene i et samarbejde med Aalborg Universitet. Dette projekt er
100 % finansieret af Veluxmidler og betaler ligeledes administrationsudgifter til havbådene.
Alle medarbejdere er ansat i havbådeforeningen. Det er lykkedes havbådene gennem årene at få
tilskud hjem i en størrelsesorden på ca. 50 mio. kr.
Foreningen har et solidt grundlag, også selvom værftet ikke har den store aktivitet. I den oprindelige
plan var, at værftet skulle bygge kommercielt, hvilket er sket.
Et medlem spurgte, om de projekter, man har søgt og fået tilskud hjem til, kan færdiggøres. Søren
fortalte, at ud af de 4 store donationer – A.P. Møller, EU’s regionalfondsmidler, Realdania og
Nordeafonden, er det kun slutrapporten til Nordea, der mangler, og dermed sidste rate af tilsagnet.
Den arbejdes der på pt. De tre andre er afsluttet. Fondene har gennem årene løbende fået
afrapporteringer, og der er ikke udestående aktiviteter udover at strække midlerne så langt som
muligt, fx ved at søge midler til nye aktiviter/projekter. Desuden kunne Søren fortælle, at
Nordeafonden er interesseret i at snakke med havbådene igen.
Et medlem var bekymret for, at hvis der ingen køber kommer til den nye båd, der står i værftet, så
kan det dræne egenkapitalen i værftet væk. Det ville kunne rive hele fundamentet væk under
værftet, da egenkapitalen kun er på 250.000 kr., og værftet har en kortfristet gæld på 5,5 mio. Søren
svarede, at bestyrelsen havde taget den risiko at igangsætte den nye båd med basis i midler fra
foreningens reserver. Den kortfristede gæld er til tilknyttet virksomhed (Havbådeforeningen) og er
modsvaret af tilgodehavender i Hav i Balance for endelig afregning af tidligere nybygning, likvid
beholdning og værdien af igangværende arbejder. Men det var også en af grundene til, at værftet er
et ApS. Som båden står nu, er den værdisat til lidt under 2 mio. ultimo 2018. Der blev endvidere
spurgt til, om de 6 mio. foreningen har, kan være et rygstød. Søren svarede, at det jo var op til
bestyrelsen, men det er den reserve som med fornuftig brug kan holde foreningen og værftet i gang
længst muligt.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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4) Fremlæggelse af budget for det kommende år
Søren fremlagde budgettet for det kommende år. Det var lavet på basis af regnskabet for 2018.
Ingen bemærkninger hertil.
5) Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen indstillede, at kontingent forbliver uændret – 150 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for
familier og 1000 kr. for institutioner, virksomheder mv. Det blev vedtaget.
7) Indkomne forslag
Pipsen fortalte, at der var indkommet et forslag om vedtægtsændringer, som bestyrelsen havde
godkendt. Men hun havde overset, at det skulle offentliggøres på hjemmesiden sammen med
dagsordenen. Der arbejdes derfor videre med vedtægtsændringer til næste års generalforsamling.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Thomas Højrup, Søren A. Nielsen og Susanne Knudsen, der alle modtog genvalg. Kurt
Røge blev endvidere foreslået. Efter afstemning blev Thomas, Søren og Kurt valgt. Bestyrelsen
består endvidere af Irwin Andersen og Villy Schmidt, der blev valgt i 2018, samt Hans Peter Brandi
og Bent Wigotski (Skarreklit) der begge er udpeget af bestyrelsen.
9) Valg af to suppleanter
Henrik Sonne og Svend Damsgaard blev valgt til suppleanter.
10) Valg af revisor
Nuværende revisor Peder Harbo Andersen blev genvalgt.
11) Evt.
Der blev opfordret til at møde op til Hjortdal Købmands generalforsamling d. 30. april og i det hele
taget støtte købmanden, så den kan overleve fremadrettet.
Der blev fortalt om den kommende udstilling om Svinkløvmalerne, der arrangeres af Kunsten i Han
Herred. Der udstilles i Fjerritslev Kirkecenter ligesom de to foregående maleriudstillinger. Der
efterlyses fortsat billeder fra 1890 – 1960 ca., men også senere kunstnere har interesse. Man kan
henvende sig til Ejgil Bodilsen.
Der er planlagt et par aftener med Sejl Sikkert kurser med tjek af redningsveste og beklædning samt
mand over bord. Pipsen sørger for at arrangere. Der var flere, der meldte ind om, at de havde
redningsflåder, man kunne bruge. Det blev foreslået, at noget af kurset kunne afholdes i en
svømmehal, så flere har mod på at deltage.
Thomas fortalte lidt om den kommende højskole i Vester Thorup, hvor der udbydes en
inspirationslinje til unge om kystfiskeri.
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Han Herred Havbåde
Thorupstrand Kystfiskerlaug
Andelsorganiseret
kvoteselskab

datterselskab

Stifter af

Forening. Fremme og udvikle kystfiskeriets havbåde
og de tilhørende kulturmiljøer

Han Herred Havbådes
Bådværft Aps

Hav i Balance
Social økonomisk A/S
til fremme af bæredygtigt naturskånsomt fiskeri

Investerer i kvoter og
bygning af både samt udlejning/leasing af disse

Projekt: Jammerbugt
i Balance, Center for
bæredygtige livsformer. Finansieret af
Velux og Villumfondene

Sikre viden og kompetencer ved bygning og
vedligehold af havbåde
Projekt: Velux
2. Finansieret
af Veluxfonden

Udvikling af prototype og
bygning af havbåde til
bæredygtigt fiskeri

