Referat af Han Herred Havbådes generalforsamling d. 29. maj
2022
Referat
1. Valg af dirigent og stemmetællere. Thomas Højrup bød velkommen til en velbesøgt generalforsamling. Første punkt var valg af dirigent, og bestyrelsen havde peget på Inga Sand Sørensen, der
blev valgt.
Inga konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Næste punkt var valg af stemmetællere, og bestyrelsen havde peget på Kurt Røge og Pipsen, der begge blev valgt. Erland Gudiksen
sagde, at han gerne ville have, at stemmetallene blev offentliggjort, når der var stemt. Inga præciserede reglerne ved stemmeafgivning, at man kan stemme ved fremmøde, og et familiemedlemskab
giver ret til en stemme. Herefter gav hun ordet til Thomas Højrup.
2. Bestyrelsens årsberetning. Thomas Højrup fremlagde bestyrelsens beretning (se særskilt beretnjng). Efter beretningen gennemgik Thomas overordnet de forskellige aktiviteter, der er knyttet til
Havbådene. (Se bilag).
Værftet laver reparationer, restaurerer og nybygger både. Alle opgaver er vigtige i forhold til uddannelse af lærlinge, og både medarbejderne og havbådeforeningens medlemmer spiller en rolle.
Vigtigt at alle tænker i, hvordan reparationer kan bidrage til økonomien - både foreningens både og
både udefra. Hidtil har værftet og medarbejderne stået til rådighed for lagene og medlemmerne i
alle de år, hvor de første betydelige fondsmidler var til rådighed. Nu er det afgørende også at tænke
i økonomi.
Thomas sluttede af med at omtale den nye bog om Nordvest, der blev udgivet i forbindelse med, at
det er 10 år siden, Nordvest kom på havet igen. Den kan købes i havbådehuset og koster 200 kr.
Herefter var det bådelagenes tur til at fortælle om lagene. Jan Lilholt lagde ud med at fortælle, at
Nordvest har været meget aktiv i 2021, hvor der er drevet garnfiskeri, men også fiskes med pirk, og
de er begyndt med tejner. Der fiskes, når vejret er til det. Motoren begyndte at bruge olie, men det
viste sig, at der var brugt et forkert luftfilter, så nu er det i orden. Der er sejlet en del med institutioner, biologer og dykkere, og der er kommet en del nye medlemmer.
Jan fortsatte med at fortælle om Elbo, der er knap så aktiv, men også den mindste af foreningsbådene, men den bruges igen. I forbindelse med kølhalingen blev det opdaget, at skruen havde fået en
del skader, og den er nu repareret. Laget har investeret i en ny flå.maskine, hvor man havde søgt og
fået 10.000 kr. fra SparNordfonden.
Erich Borup fortalte om Jammerbugten, at det er et af de store lag. Pt er der 39 medlemmer, og
maxgrænsen er på 40. De er aktive, og i 2021 blev det ti l 77 fisketure. I foråret 2022 har der forelø-
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hig været 22 fisketure. Erich sagde, at de er glade for, at de ikke skal leve af fiskeriet, for det har
været sløjt. Det sociale samvær har en vigtig plads, så alle kan komme godt ud af det med hinanden.
Laget har brugt en del penge på fornyelser og reparationer, bl.a. en ny radar. Hydraulikpumpen er
også blevet skiftet, og det har betydet, at regnskabet for 2021 viste et minus på 15.000 kr. Laget har
dog fortsat en god økonomi.
Jørgen Leegaard fortalte om Skarreklit, der ikke er så meget på hav og kun med pilkefiskeri. Båden
har været alene om at betale spillet, så der har været store udgifter. Fællesskabet er godt. Der er
bådelagstræf d. 25. juni, hvor alle havbådene er meget velkomne. Kl. 14 er der fiskeauktion, hvor
erhvervsminister Simon Kollerup er auktionsmester. I laget er der pt 22 medlemmer, hvor der i
2021 var 46, men Jørgen forventer, at der kommer flere den nærmeste tid.
lrwin Andersen fortalte om Anna, at det går stille og roligt, og at de er 26 medlemmer. De fisker
ikke så meget, da mange af skipperne er arbejdsplagede, så de håber på at få flere skippere. De har
fået lavet en rednings bom til at få folk op af vandet, og det er meget effektivt, men ellers har de ikke
haft de store udgifter.
Jan Lilholt fortalte derefter om spillaget, hvor der i forbindelse med søsætnjngen af Goliat skulle
skiftes wire. Den havde sat sig fast i blokken. Der er løbende vedligeholdelse på wire og på Fiattraktoren. Laget har søgt og fået 100.000 kr. fra Claus Sørensens Fond til køb af ny traktor. Der er
desuden etableret fejlstrømsrelæ på tårnet, så hvis en båd kortslutter strømmen, så sker der ikke
noget med de andre. Der ud over er der sat forbrugsmålere på alle bådene.
Peter Madsbøll fortalte, at værftet kom godt af med Goliat sidste år. Mette Juul fra Thorupstrand har
fået skiftet slidbund, og så har der været en række reparationer. Nu håber de, at Hebron kan få skiftet dæk, hvilket er en forsikringsskade. Rene Danielsen, der er voksenlærling, skal på skole midt i
august, og senere på året skal han have opereret sit ben. Han håber, at det lykkes med Otto-projektet
(et stort klinkbygget fartøj der anses som umistelig kulturarv af Skibsbevaringsfonden).
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Herefter gav Inga Sand Sørensen ordet til kasserer Kurt Røge.
3. Godkendelse af årsregnskab samt 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. Kurt Røge
takkede formanden for de skønne ord, men mente, at formanden glemte at sige, at økonomien er
anstrengt. Generalforsamlingen er øverste myndighed, og for Kurt Røge var det en pligt at generalforsamling fik fuld information og intet skulle holdes skjult. Kurt vil fremlægge regnskab, budget
og et økonomisk overblik. Regnskabet er historie. T il og med 2021 har der været Veluxfinansierede
projekter til ca. 8 mio. kr. og foreningen skønnes at have opnået omkostningsdækning. Foreningens årsresultat er på 74.000 kr. Værftets resultat er officielt+ 36, men reelt -564. Værftets resultat
året før (2020) var officielt+ 16, men reelt - 1.784. Men det er likviditeten, der er afgør~nde, og de
sidste tre år og fem måneder er driftslikviditeten samlet faldet fra 5.022 mio. til 743.000.
Kurt gennemgik derefter budgettet, der var udarbejdet sammen med foreningens revisor. Budgettet
for foreningen udviste et forventet underskud på 300.000, og Kurt Røge frygtede, at værftet kunne
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ende med et underskud på 500.000, og alt i alt mente Kurt Røge, at det var nødvendigt med særdeles aktiv økonomisk handling fra bestyrelsens side. Herforuden frygtede Kurt Røge, at et 14 år
gammelt jordvarmeanlæg kunne kalde på en udgift på 100-200.000.
Det økonomiske overblik var skræmmende, og Kurt Røge fastslog, at ved uændret adfærd af bestyrelsen, ville likviditeten blive 0 inden for de næste 12-18 mdr. Ved de sidste 3 regnskabsaflæggelser
har Kurt Røge kun talt om dårlig økonomi og dårlige økonomiske udsigter (budgetter), og det slutter for ham i dag. 'Min økonomiske habilitet skal ikke ødelægges her i foreningen, og jeg vil ikke
igen til næste generalforsamling fremlægge regnskaber, budgetter og økonomisk overblik, hvor
kassen skønnes at være hel eller næsten tom. ' Kurt Røge er af den opfattelse, at han i bestyrelsen
har talt for døve øren, og gav udtryk for, at foreningen og værftet tåler intet tab.
Kurt Røge har i bestyrelsen arbejdet på at tilpasse lønniveauet til aktivitetsniveauet i værftet samt i
sekretariatet. Endvidere har Kurt Røge foreslået, at bådelagene bidrager noget mere til fælleskassen.
Resten af bestyrelsen har efter hans mening været mere optaget af at redde økonomien ved at skaffe
arbejde til værftet i form af et restaureringsprojekt (Otto). Kurt Røge betragtede "Otto" som økonomisk hasard og absolut unødvendigt for foreningen. Kurt Røge ville redde foreningen ved økonomisk genopretning i form af besparelser og den øvrige bestyrelse ville gå i en anden retning
(byggeri af Otto), og det ville være 'utåleligt for det fremtidige samarbejde i bestyrelsen', hvis Kurt
Røge fortsatte i bestyrelsen, hvorfor han ville forlade bestyrelsen, når hans arbejde var færdiggjort.
Bent Kjeldgaard syntes, at med den nye sats på 2000 kr. for en rundvisning, er det et problem, at der
ikke er noget at vise frem i værftet. Han mener heller ikke, det er i orden, at bådelagsmedlemmer
skal betale for at bruge havbådehuset til receptioner.
Thomas Højrup sagde til Kurt, at han jo ikke er alene i bestyrelsen. I starten fik foreningen penge af
Møller til at bygge skibe og uddanne lærlinge. De penge kunne bruges i 10 år, men nu er der arbejdet med dem i 14 år. Dvs. 4 år længere end oprindelig planlagt, fordi det er lykkedes at strække
pengene. Der er uddannet en række lærlinge i klinkbygningskunst, hvilket er formålet med det ikkekommercielle nybygningsprogram, og værdierne står materialiseret i skibene på de tre strande til
gavn for kystkulturen. Samtidig arbejdes der målbevidst på at skaffe nye ordrer i hus på grundlag af
de opnåede resultater (den opbyggede ekspertise i statsanerkendt fartøjs-restaurering og værftets
prototype på fremtidens havbåd til skånsomt kystfiskeri). Bestyrelse og direktion har arbejdet for at
værftet bliver selvbærende.
Der, hvor vi er uenige, er omkring Otto-projektet. Det har foreningen budt ind på, og hvis det lykkes at samle penge ti l det, kan det skabe arbejde i værftet. Skibet kan sælges efterfølgende eller laves til en foreningsbåd. Hele den faglige og økonomiske ide er at skabe penge til værftet via det
mest kvalificerende arbejde med klinkbygning. Ellers er der, så længe fiskeriet lider under langvarig
krise, kun reparationer, og det kan vi ikke uddanne vores nyeste lærling med.
Kurt svarede, at ja der var arbejdet i l \4 år med økonomi , men det eneste bestyrelsen ville tage ansvar for var kontingentstigninger. Bestyrelsen har efter hans mening ikke vist handlekraft.
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Ejler Winkel sagde, at det var noget af en mavepuster. Han synes, at det er helt ok, at busselskaber
betaler 2000 kr. Men det er helt hen i skoven, at bådelagsmedlemmer skal betale 2500 kr. for at
holde receptioner, når man tænker på, hvor mange friv illige timer, der lægges på stedet.
Bjarne Nielsen spurgte til, om Kikani, der kører på en leasingkontrakt, ikke kræver en ny kontrakt?
Kurt svarede, at det havde med bestyrelsen i Hav i Balance at gøre og ikke i foreningen Han Herred
Havbåde, men selvfølgelig skal der en ny leasingkontrakt til.
Leif Stagsted spurgte, om der kunne være mere frivilligt arbejde i stedet for de store lønninger.
Erland Gudiksen sagde, at havbådene jo er et kultur- og turistprojekt. Det kan ikke være overskudsgivende, det er dybt afhængig af fonde. Tiden skal bruges til at skabe projekter, der kan skabe økonomi i foreningen. Om det ene og det andet koster 2000 kr. eller 2500 kr. er symbolpolitik. Det er
fondsmidler, nybygninger og turisme, der kan redde projektet.
Asger Ekelund sagde, at spillet kræver mange ressourcer, og lige nu er medlemmer i gang med at
male en båd, hvor indtægten går til spillaget. Han spurgte ind til posten på 200.000 kr. til marketing
- hvortil Kurt svarede, at det var formidling i værftet. Desuden spurgte han til posten med 116.000
kr. i B-honorar, hvilket Kurt svarede var B-honorar til en oversætter i et af Veluxprojekteme. Asger
foreslog også, at man kunne se på internetforbindelsen, da der kunne være penge at spare.
Regnskabet, budget og økonomisk overblik blev derefter godkendt.
5. Fastsællelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet sættes op. Der har været
de samme kontingentsatser, siden foreningen startede. Kontingent for enkeltpersoner sættes op fra
150 kr. til 200 kr., familiemedlemskaber fra 200 kr. til 300 kr. og institutioner, virksomheder mm.
fra 1000 kr. til 1500. kr. Forslaget blev vedtaget og er gældende fra 2023.

6. Indkomne forslag. Der var indkommet et forslag rettidigt fra Anna-laget. Forslaget kunne drøftes, men det kunne ikke vedtages, da det ville have indflydelse på vedtægterne. Irwin Andersen forklarede forslaget, at det var ikke ment som et krav til vedtægterne, men at lagets bestyrelse fandt det
formålstjenligt at det sikres, at alJe lag er repræsenteret i bestyrelsen. Forslaget går derfor på, at alle
lag er præsenteret i bestyrelsen. Det blev lagt op til, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Irwin Andersen og Villy Schmidt var på valg, og Irwin ønskede
ikke genvalg. Et flertal i bestyrelsen pegede på Bjarne Nielsen som kandidat. Der ud over blev Ulla
Setterberg og Bjarne Ranløv foreslået. Ulla Setterberg og Bjarne Ranløv blev valgt.

8. Valg af to suppleanter. Villy Schmidt blev valgt som første suppleant og Erland Gudiksen som
anden suppleant.
9. Valg afrevisor. Nuværende revisor Peder Harbo blev genvalgt.

10. Evt. Thomas Højrup sluttede af med at sige tak til deltagerne på generalforsamlingen for de
mange tilkendegivelser. Han påpegede også, at værftet er helt afgørende i forhold til en lærlingeuddannelse, og han opfordrede alle til at tænke på, at 10 minutters snak med en bådebygger tager
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mindst en halv times arbejdstid. Det er vigtigt, at al tid, der går i værftet, kan faktureres, ellers bliver foreningen malket for penge.

Formand, Thomas Højrup

Næstformand, Jan Lilholt

Regnskab for 2021 og budget for 2022 kan rekvireres ved at sende en mail til info@havbaade.dk
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