
 
 

Referat af generalforsamling  

Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19.30 i klubhuset. 

  

DAGSORDEN   

1. Valg af dirigent.  
 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Jensen. Jørgen Jensen valgt. 

Tilføjelse til punkt 6: Anders Christensen er på valg. Han blev på 

generalforsamling 2022 kun valgt for 1 år. 

 

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.  
 

Lars Fardrup aflagde en fyldig beretning (vedlagt) 

DEBAT: 

Bjarne Skjoldgård: Hvornår kommer der strøm på landpladsen? 

Lars Fardrup: Det sker hurtigst muligt efter at porten er monteret og pladsen 

lukket af, hvilket sker i denne uge. 

Bjarne Skjoldgård: God idé med nyt navn: Marina Fredericia. 

Carsten Bjerregård: ADPs regnskab – skal vi være glade for, at ADP styrer 

økonomien nu, hvor i har fået indsigt i nøgletal 

Lars Fardrup: Ja, det ser fornuftigt ud og ADP er pt tilfreds.  

Stig ??: Du nævnte miljøsvineriet. Kan du sige lidt mere? 

Lars Fardrup: Virksomhederne på havnen der sviner er lejere hos ADP, og ADP er 

nok lkke de første til at påtale eller sanktionere dette. Derfor er det vigtigt at I 

kontakter miljømyndighederne, hver gang i registrerer forurening.  

Jørgen Bom: Hvad med TV overvågning på landpladsen: 

Lars Fardrup: Der arbejdes på sagen 

Bjarne Skjoldgård: Fristen for indgivelse af klager i forbindelse med 

havneudvidelsen er den 1. maj. 

Elke Kronsted: Miljøsvineriet – jo flere, der klager til miljømyndighederne jo bedre 
 

Beretningen godkendt 
 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.   
 

Gitte Daugaard forelagde det reviderede regnskab. 



 
 

Carsten Bjerregård: Garantkontoen giver 3,5%. Jeg foreslår, at vi sætter flere 

penge ind på garantkontoen. 

 

Lars Fardrup: Vi har drøftet vores samarbejde og renteudgifter med Middelfart 

Sparekasse, men de er ikke til at hugge eller stikke i. Bestyrelsens holdning er, vi 

skal ikke ”lege” med vores penge, men overvejer andre samarbejdspartner.  

Bjarne Skjoldgård: når man sætter penge ind på en garantkonto, skal man ikke 

regne, at få dem ud som kontanter. 
 

Regnskabet godkendt 
 

4. Kassereren orienterer om budgettet for det kommende år.  

Gitte Daugaard orienterede om budget 2023 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

Der var ikke indkommet forslag 

6. Valg til bestyrelsen. 

Følgende blev valgt: 

• Formand Lars Fardrup Nielsen 

• Bestyrelsesmedlem Anette Køpke 

• Bestyrelsesmedlem Anders Christensen 

 

7. Valg af bestyrelsessuppleant hvert år. 
 

Harriet Sørensen blev valgt 

 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant hvert år. 

Følgende blev valgt: 

• Bjørn Pihl Sørensen –  

• Elke Kronsted 

• Helle Østergaard - suppleant 

 

9. Eventuelt. 

Intet til referat 

 



 
Lars afsluttede generalforsamlingen, takkede dirigenten for vel udført arbejde, og 

de fremmødte for god ro og orden.  

 

 

For referat: Dorthe Pihl Sørensen 


