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Generalforsamling 

i 

Foreningen Han Herred Havbåde 

 

Den 21. maj 2016 afholdtes generalforsamling i Foreningen Han Herred Havbåde i Havbådehuset i 

Slettestrand.  

 

Der var indkaldt til afholdelse af ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

Formand Thomas Højrup bød velkommen, og foreslog advokat Erik Braad som dirigent. 

 

Ad. 1.  Advokat Erik Braad valgtes til dirigent, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlin-

gen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.  

 

Ad. 2. Thomas Højrup aflagde bestyrelsens beretning sammen med repræsentanter for bådel-

aug, bådebyggere og Havbåde-huset. 

 Hebron er blevet renoveret siden julen 2015, der bliver anvendt til krog-fiskeri. Renove-

ringen har været en god læreproces for lærlingene. Hvad skal der ske med Hebron ? 

Kan måske anvendes til havbundsundersøgelser. Derefter er der en interesseret fisker, 

der gerne vil benytte Hebron. 

 ”Anna” blev færdig i 2016.  

 Lærlingene var på besøg ved TS’ junior træf og fortalte om aktiviteterne i Slettestrand. 

 Thomas Højrup fortalte om en ny funden ”SLUP” angiveligt bygget i Sydnorge i 1829. 

Hvis der bliver tid og råd skal båden renoveres. 



 

2/3 

 ”Skareklit” har nu fået en bestyrelse og spillet i Lild Strand er renoveret og båden er 

kommet hjem. 

 Som pendant til H. H. Havbåde er der nu dannet en lignende forening i Vorupør Havbå-

de. 

 Det nye spil i Slettestrand udtænkt af Peter Madsbøll med en ”flydeblok”. En tilsvarende 

løsning er nu på plads i Thorup Strand og virker fantastisk. 

 Thomas Højrup fortalte om ”Fjerritslev forkastning” i relation til ”Site” – undersøgelsen i 

Jammerbugt. 

 Der har været afholdt førstehjælps kursus, kursus i duelighedsbevis. 

 Thomas Højrup takkede alle medlemmerne for et stort arbejde. 

 Anna: 

 Irwin, formand for det nye laug, fortalte om de forbedringer og reparationer der er lavet 

på båden i 2015, der er 17 medlemmer i lauget, og de vil gerne have flere. 

 Elbo: 

 Vagn Nielsen fortalte, at de var nødt til at investere i en ny gearkasse til kr. 63.000,00 

incl. nyt oliefilter. Det lykkedes at få rejst alle pengene. Lauget har malet Hebron, og la-

vet spækbrætter for at tjene penge. 

 Fiskeriet er gået godt. De er 21 – 22 medlemmer. 

 Jammerbugt: 

 Per Hansen fortalte, at lauget nu er på ca. 35 medlemmer, de har en god økonomi, der 

har været ca. 80 fisketure i løbet af året. 

 Nordvest: 

 Hans Peter Brandi fortalte, at lauget nu er på 16 medlemmer. Har 2 opholdsteder, der er 

medlem. 

 Skareklit: 

 Bent Wigotschi fortalte at Skareklit nu er hjemme i Lild. Det nye spil blev fonds finansie-

ret af AP Møller fonden med 2 mill. kr. og 500.000,00 kr. over 2 år fra Thisted Kommune. 

 Der er nu ca. 30 medlemmer, så nu tror han at et almindeligt drifts år kan imødeses. 

 Værftet: 

 Peter Madsbøll fortalte at værftet begyndte at skille Hebron ad før jul 2014. 

 De har haft nogle opgaver i Thorupstrand og derefter fortsatte arbejdet med Hebron. 

Værftet har nu 2 lærlinge. Arbejdet med den nye kutter skrider godt frem og skal afleve-

res til nytår 2016.  

 Hebron’s ombygning er økonomisk dyr. Unge fiskere har lejet båden ind i mellem. 

 Vorupør er interesseret i at købe, men har ikke midlerne. En Vorupør fisker har tilbudt at 

leje båden til fiskeri. Indtil nu er ombygningen ikke finansieret. Ombygningen har kostet 

ca. 1,2 mill kr. incl købet.  
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 Beretningen blev taget til efterretning. 

 

Ad. 3. Søren Nielsen gennemgik regnskabet udarbejdet af Leif Mikkelsen og Partner i Vejle.  

 

 Regnskabets godkendelse blev sat til afstemning, og det forelagte regnskab/årsrapport 

blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Ad. 4 -5. Søren Nielsen gennemgik budget og forslag til medlemskontingent   

 

Ad. 6. Fordelings politik vedrørende betaling til driften af spil. Søren Nielsen viste et regneark, 

der anskueliggjorde forskellen ved fordeling forholdsmæssigt efter medlemmer eller efter 

en ens betaling i kr. pr. laug. Det blev tiltrådt af formændene for laugene skulle mødes 

og forhandle en fordelingsmodel på plads, og derefter forelægge den for Han Herred 

Havbådes bestyrelse. 

 

Ad. 7. Til bestyrelsen valgtes Hans Jørgen Hansen og Vagn Nielsen, bestyrelsen består herud 

over af Thomas Højrup, Søren Nielsen og Susanne Knudsen. 

 

Ad. 8. Som suppleanter valgtes Jan Olsen og Henrik Sonne. 

 

Ad. 9. Selskabets nye revisor, Peder Harbo, Revision Revikon, Thisted  

 

Ad. 10. Eventuelt.  

 Spørgsmål om salg af fisk på stranden blev drøftet. 

 

Generalforsamlingen hævet. 

 

 

E. Braad 

dirigent 

 
 
 


