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Referat af Han Herred Havbådes generalforsamling d. 30. 
juni 2020 
 

Referat 

1. Valg af dirigent.  Thomas Højrup bød forsamlingen velkommen til generalforsamlingen, der har 
været udsat pga. Covid19. Første punkt var valg af dirigent, og bestyrelsen havde peget på Henrik 
Agesen, der blev valgt. 

Henrik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den dermed var lovlig. 
Derefter gav han ordet til formanden. 

2.  Bestyrelsens årsberetning. Thomas Højrup fremlagde bestyrelsens beretning (se særskilt 
beretning). Der ud over fortalte han om status for fiskeriet i Thorupstrand og om det fiskeripolitiske 
arbejde, der er udført i projektet Jammerbugt i balance. Thomas kom også ind på, at havbådene har 
søgt om tilladelse til at etablere et redskabshus til bådelagene vest for redningshuset. 

Efter beretningen var der tid til spørgsmål og kommentarer. Ejler Winkel sagde, at det var godt at 
der var gang i det med redskabshuset, for der er alt for lidt plads i redningshuset. Han ville gerne 
vide, om det er muligt at fremme processen. Thomas svarede, at ansøgningen ligger hos 
Kystdirektoratet. Det vil fremme processen, hvis området omkring havbådene fik status af havn, 
men det er åbenbart en langsommelig proces, men han opfordrede til at ”trykke” kommunen. 

Kim Kronborg roste det kæmpe arbejde, der gøres for at redde kystfiskeriet. Han spurgte, hvorfor 
der ikke sker de hollandske bomtrawlere noget, når nu Danmark som en stor søfartsnation burde 
have en stor gennemslagskraft i EU? Thomas svarede, at han er enig, og at der faktisk er sket noget 
efter nytår, da der er sat en klemme på hollænderne ved at al fangst skal vejes op på dansk jord bl.a. 
Men allerede i 1350’erne voldte bomtrawl problemer, så… Thomas tror, at hollænderne selv er klar 
over problemet, men diesel er billig og rødspætterne dyre. Hollænderne var gået over til pulsfiskeri 
med bomtrawl, hvor man sætter strøm til havbunden, fordi de hævdede, at det er mere miljøvenligt, 
da man ikke går så langt i bunden. Men det er blevet forbudt, så nu rigger de om til det gammeldags 
tunge bomtrawl. 

Erich Borup spurgte, hvorfor muligheden for, at bådelagene kunne sælge fisk for 50.000 kr. blev 
skubbet? Thomas svarede, at når der sælges fisk, så ligestilles man med erhvervsfiskeri, så der er 
tilsyn, registrering og kontrol. Man har prøvet at finde mindelige løsninger, men det er svært, for 
der er jo også andre interessenter som fiskehandlerne, auktionerne, DFPO(hvad er det?) og told og 
skat. Desuden handler det om sikkerhed og arbejdsforhold. 

Bent Kjeldgaard ville gerne vide, om Hav i Balance er en særskilt forening? Thomas svarede, at 
HiB er et særskilt selskab med egen bestyrelse. Jammerbugt i Balance er et fondsfinansieret 
forsknings- og udviklingsprojekt. Bent Kjelgaard ville vide, hvorfor HiB ikke betaler til værftet. 
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Thomas forklarede, at indtægterne i HiB afhænger helt af fiskeriet. Kikani har lige fra første år 
været både terroriseret fysisk af de hollandske bomtrawlere og ramt på sit fiskeri på grund af 
bomtrawlernes hærgen af snurrevodsfiskepladserne mellem 12 og 24 sømil ude. Kikani har derfor 
ikke kunnet betale det, som var planen. De har kun fisket 1/3 af det forventede. HiB skylder ca. 2,5 
mio. kr. til Han Herred Havbådes værft Aps og 2,5 mio er en stor byrde for værftet hvis det ikke 
tilbagebetales. 

I Kikanis finansiering indgår 1) fondsstøtte til udvikling af en prototype, så værftet kan skabe en ny 
generation af havbåde til kystfiskeriet og 2) lån fra Merkur andelskasse med såkaldt ”Mission 
related investment” lån fra Villumfonden som baggrund, der er lavt forrentet og skal afdrages. Så 
der er en kommerciel side af finansieringen, som vi er nødt til at respektere, mens pengene til 
udvikling af skibet er finansieret af idealistiske fondspenge. 

Erik Andersen kommenterede på omsætningsforbuddet for fritidsfiskere. DFPO er imod, at 
fritidsfiskere kan sælge fisk. Mht. hollænderne så vil Erik formode, at de bliver trætte af at skulle 
afise fisken, og at det måske er grunden til, at der ikke så mange her i år som sidste år. 

Thomas svarede, at DFPO hidtil har været enerådende indtil loven mod kvotekongerne kom. DFPO 
må lære, at der også er andre ønsker. Når erhvervet føler sig truet, så er det godt med ydre fjender. 

Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt. Herefter gav dirigenten ordet videre til Kurt 
Røge, der er foreningens kasserer. 

3. Godkendelse af årsregnskab. Kurt Røge takkede for en god, fyldig og inspirerende beretning. 
Kurt fortsatte med at sige, at han sidste år havde nogle bemærkninger til havbådehuset, bådene og 
værftet, hvor han pointerede, at det er noget unikt. Der er gjort et stort stykke arbejde af Thomas, 
Søren Nielsen og Pipsen, så der aldrig har manglet penge. Havbådene skal stå i fremtiden også, og 
vi skal indstille os på, at vi ikke har helt så mange penge, som tidligere. Der skal gøres et arbejde 
med at påvirke andre, der kan støtte projektet. 

Kurt kan være lidt bekymret for fremtiden, men så længe vi arbejder ordentligt, så vil havbådene 
også bestå i fremtiden. 

Årets resultat ender på 111.000 kr., hvilket er et flot resultat, men det er ikke helt så godt, som det 
ser ud til. Nettoomsætningen – og det skyldes Thomas’ gode taleevner - har baggrund i de Villum- 
og Velux-støttede forskningsprojekter. Det betyder, at der til foreningen er 70.000 kr. Men Kurt kan 
se et problem fremadrettet. Foreningen har et tilgodehavende i værftet. Det er vigtigt, at vi ikke 
æder af vores formue, men har en række aktiviteter, der kan kaste noget af sig.  

Mht. værftets regnskab så er der et underskud på 168.000 kr., og egenkapitalen er reduceret til 
81.000 = Anpartskapitalen. Resultatet er præget af, at det er svært at have en båd liggende og 
liggende, og det er tidligere bestyrelsers ansvar. Fremadrettet tror vi, at vi laver et plus. 

Udfordringer er, som Kurt ser det, Hib, men det er en opgave at finde ud af, hvor mange penge, vi 
kan få fra HiB. Thomas og Søren arbejder på en løsning, så i al fald renten kan betales. Værftet 
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påvirkes af HiB. Kurt tror dog på overskudsgivende ordrer, og at der vil være et overskud i 2020. 
Det er helt afgørende med et overskud, og derfor ses der også på hvilke aktiviteter, der er 
fremadrettet i værftet. 

Foreningen påvirkes også. Jammerbugt Kommune skal gerne fortsætte med at give tilskud til 
formidling og turistaktiviteter. Kurt opfordrer til, at alle er med til at skaffe flere medlemmer til 
foreningen. 

Kurt sluttede med at sige, at han måske er upopulær, når han siger, at bådelagsmedlemmer skal 
betale mere for brug af spillet, men han går op i, at foreningen skal overleve. Overskriften for sit 
arbejde som kasserer ser han som, at hver krone skal vendes – omkostningsoptimering, 
indtjeningsoptimering og at få alle tilgodehavender i hus. 

Herefter blev ordet givet frit. 

Bent Kjeldgaard sagde, at det var helt rigtigt, at vi har en flok dejlige pensionister, der kan bruge 
bådene. Men hvis prisen hæves for meget, så risikerer vi at miste nogle folk. Derfor ville det hjælpe 
meget, hvis bådelagene fik mulighed for at sælge fisk for 50.000 kr. 

Kim Kronborg påpegede, at fx 100.000 kr. ikke er særlig meget, hvis traktor og spil får i stykker. 

Kurt Røge svarede, at det, han siger, er, at de der bruger spillet også bør betale for det. Og heldigvis 
er der gode folk i lagene, der kan skrive ansøgninger. Men det er vigtigt, at foreningen kommer ud 
af spillet, så regnskabet ikke bliver belastet med de udgifter. 

Søren Sjolesen sagde, at han ikke mener, vi skal presse Kikani for meget. 

Bent Kjeldgaard sluttede af med at sige, at værftet er helt afhængig af gode ordrer. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år. Kurt Røge sagde, at der sigtedes efter en 
resultatopgørelse for foreningen svarende til den i 2019. Mht. værftet går han efter et resultat på 
mellem 0 og 100.000 kr. 

Susanne Knudsen spurgte, om der er sat penge af til redskabshuset? Til det svarede Kurt, at der skal 
søges penge til det. 

Søren Nielsen sagde, at måske man skulle tænke det større og søge både til spil og redskabshus. 

Johan Jørgensen spurgte til, om Hebron er leaset ud? Kurt svarede, at der er en ung mand, der har 
vist interesse, men at han ikke ved, hvor det ender. Ham der skal fiske, skal kunne tjene penge, men 
processen er i gang. 

Johan spurgte til, om der skulle gøres noget ved den inden? Thomas fortalte, at han var i gang med 
at kølhale den. Desuden ville Thomas gerne supplere med, at der også er andre, der har vist 
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interesse for Hebron. Men hvis der er nogen, der vil være med til erhvervsfiskeri, så må de endelig 
sige til. 

Derefter blev der sagt ok til budgettet. 

5) Fastsættelse af medlemskontingent. Kurt Røge sagde, at bestyrelsen indstillede et uændret 
kontingent. Det blev vedtaget. 

7) Indkomne forslag. Pipsen fortalte, at der var kommet et forslag fra et medlem om, at få sat 
tilbuddet om at tilbyde medlemmer af foreningen en sejltur i system. Bent Kjeldgaard forklarede, at 
det ikke havde været muligt at tilbyde en sejltur under Corona-restriktionerne, men at der arbejdes 
på sagen. 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Irwin Andersen og Villy Schmidt var på valg og blev genvalgt. 
Bestyrelsen består endvidere af Thomas Højrup, Søren Andreas Langbak og Kurt Røge, der alle 
blev valgt i 2019, samt Hans Peter Brandi (Nordvest) og Jørgen Leegaard (Skarreklit) der begge er 
udpeget af bestyrelsen. 

9) Valg af to suppleanter. Henrik Sonne og Svend Damsgaard blev genvalgt som suppleanter. 

10) Valg af revisor. Nuværende revisor Peder Harbo blev genvalgt. 

11) Vedtægtsændringer. Kurt Røge forklarede, at ændringerne i vedtægterne kom i stand, da et 
medlem sidste år foreslog nogle ændringer. De to ændringer gælder § 8, hvor bestyrelsen får 
mulighed for at ekskludere et medlem. Det andet forslag vedrører §10, hvor det foreslås, at der kun 
kan stemmes ved personligt fremmøde. Foruden disse punkter, har bestyrelsen gennemgået alle 
vedtægterne, og det har medført en række småændringer og rettelser. 

Herefter blev ændringerne gennemgået. Bestyrelsen har foreslået i § 9, at ”I tilfælde af  force 
majeure hvor generalforsamlingen ikke kan afholdes indenfor rimelig tid efter normal praksis, kan 
bestyrelsen forsætte uændret indtil det kommende års generalforsamling.” Der udspandt sig en 
længere diskussion om, hvorvidt man burde give bestyrelsen denne mulighed. Resultatet blev, at der 
blev indføjet, at force majeure var efter ”myndighedernes anbefalinger”. 

Erich Borup påpegede ved § 10, at det jo er muligt at indsende forslag hele året. Han mente ikke, 
det var en god ide, at indskrænke bestyrelsens tid til at tage stilling til forslag, hvis det fx var et 
krævende forslag. Han sluttede af med at sige, at det var godt skrevet med de gamle vedtægter i 
venstre spalte og de nye i højre. 

Vedtægtsændringer kunne ikke vedtages, da mindst 50 % af foreningens medlemmer skulle deltage 
i generalforsamlingen. 

12) Evt. Her var ingen indlæg. 
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Herefter gik man direkte over til den ekstraordinære generalforsamling, hvor eneste punkt på 
dagsordenen var vedtægtsændringer. 

1) Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 

Henrik Agesen sluttede af med at takke for god ro og orden, samt mange gode spørgsmål.  


