
 
 
 
 
 
 

Så er der ikke meget tilbage af 2011, og den årlige generalforsamling er veloverstået og vi 
kan se frem imod en ny spændende sæson med et rimeligt rent bord.   
 
Når vi ser tilbage på året har der været mange aktiviteter i havnen, som det også fremgår af 
bestyrelsens beretning på generalforsamlingen. Bestyrelsen har gennem den intense informa-
tion fået en bred og saglig dialog med andelshaverne. 
 
Vi må også se tilbage på et efterår, hvor vi har været ramt af ekstrem 
højvande og meget stormvejr, hvilket desværre slider hårdt på hav-
nen. Til gengæld har vi ind til nu været forskånet for  is. 
 
Som det vil fremgå af referatet fra generalforsamlingen, blev det 
vedtaget at bruge de opkrævede penge i forbindelse med vagtordningen til sikkerhedsudstyr 
til havnen, heri blandt andet en hjertestarter. 
 
Vi har i den kommende sæson planer om at opdatere hjemmesidens vagtskema med hvilke 
andelshavere som har taget sin tørn med vagter, ved en simpel rød / grøn markering på ske-
maet. 

Det er med stor beklagelse at vi må konstatere  at Finn Hansen har valgt at 
forlade bestyrelsen. Finn har gennem mange år været en utrolig arbejdskraft, 
ikke mindst med håndteringen af vores hjemmeside samt de store opgaver 
med bankning af nye pæle, som han har udført med stor professionalitet. Der 
kom da også mange rosende ord til ham på generalforsamlingen, på 
trods af at man ikke bliver venner med alle ved sådanne opgaver. 
Bestyrelsen takker ham for den meget store arbejdsindsats han har 
gjort for havnen. Finn erstattes i bestyrelsen af Henrik Hoffman, der 

har været en aktiv suppleant i næsten 2 år.   
Vi er i skrivende stund i gang med ansættelsessamtaler, til stillingen som havnefoged. Der 
har været et bredt spektrum af ansøgere, og vi har udvalgt dem vi fandt bedst kvalificerede til 
første samtale runde. Vi er nu i gang med anden runde, og forventer at kunne ansætte den 
nye havnefoged lige efter nytår. 
Til slut vil bestyrelsen ønske alle andelshavere en rigtig Glædelig jul, samt et godt Nytår. 
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