Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249 • 4300 Holbæk

Holbæk, den 21. april 2018

Opdatering til dagsorden til Havneforsamling 2018
Havneforsamling i Restaurant Vadestedet tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00
Dagsorden i henhold til vedtægterne § 14:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fremlægning af budget
Valg til bestyrelse, jf. § 6
På valg er
- Asger Højsted
(ønsker ikke genvalg)
- Flemming Carlsen
(ønsker ikke genvalg)
- Karin Rodian
(fratrådt og ønsker ikke valg)
- Merete Kristiansen
(ønsker ikke valg)
- Johnny Klint Jacobsen (ønsker ikke valg)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. § 6
- 1. suppleant: Ubesat
- 2. suppleant: Ubesat
8. Eventuelt
Holbæk Marina byder på øl eller vand.
På gensyn
Bestyrelsen

Vedr. punkt 4:
Forslag fra Allan Petersen plads 1323 modtaget den 16. april 2018:
nr. 1: Mange på havnen vil gerne have Jørgen Vad Nielsen tilbage som havnefoged. Der er også mit
personlige ønske. Havnen sejler i øjeblikket. Skraldestativerne er fyldt, toiletter er ikke rengjort og for
ikke at tale om at vi ikke kan få bådene i vandet.
nr. 2: Jeg vil gerne stille forslag om at de resterende medlemmer i bestyrelsen trækker sig frivilligt. Der
skal helt nye kræfter ind for at havnen skal kunne fungere igen. Havnen er næsten lukket ned efter den
resterende bestyrelse fyrede en af landets bedste havnefogeder. Det tror jeg ikke var særlig
velovervejet. Oven i det ansætter bestyrelsen en havnefoged der ikke kan køre kranen.
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Vedr. punkt 6:
Forslag til personvalg
Jens Hansen (SH), vandplads 046
Lennarth Engelund (HT), vandplads 611
Steen Weber (SH), vandplads 050
Bo Pedersen (HT), vandplads 350
Ingvald a Kamarinum(SH, HT), vandplads 745 og 1049
Hans Bloch Jespersen (SH), 320
Lars Brynskov (HT), vandplads 1015
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