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Referat
1. Valg af dirigent

Børge Østergaard er valgt til dirigent.
Dirigenten afdækker at generalforsamlingen er lovligt varslet.
2. Formanden aflægger beretning

Se denne på www.sesinfo.dk
3. Årsregnskabet foreligger til godkendelse

Regnskabet er godkendt
4. Forslag fra bestyrelsen





Fremlæggelse af budget
– budgettet er uforandret fra sidste år.
Er der penge til nyt el spil? Ja det ligger i budgettet for havnens
drift
Fastsættelse af kontingent.
- Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent.
Dette godtaget med applaus.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg:
Jens Høyer, ønsker ikke genvalg med kassererfunktion.
Merete Becker Larsen, modtager genvalg til bestyrelsen.
Merete Becker Larsen genvalgt.
Flemming Tagen valgt til bestyrelsen (fra suppleantpost).
Bo Svendsmark valgt til suppleant.
Jens Høyer Olsen valgt til suppleant (og hårdt fysisk arbejde efter
eget ønske).
Børge Østergård genvalgt til suppleant.
Søren Sigurdsson, suppleant udtræder.
6. Valg af revisor

John Friis Christensen er valgt til revisor.
7. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.
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8. Eventuelt

Havnefogeden undersøger forskellige el-spil til indermolen. Det
indvendige slæbested er udmærket at anvende.
Det er muligt at holderen skal flyttes.
De store træer er fældet på ydermolen. Børge mener at der er taget
for meget og at det ødelægger havnemiljøet.
Søren Kragh mener at der er behov for mere vind i havnen.
Hans Egon har afholdt møde med Skovskolens Skolepraktik og
efterfølgende 2 mand fra bestyrelsen + havnefogeden for at
planlægge fældningen. Det kommer til at koste SES ca. 10.000 kr.
Der er observeret mink på havnen. Det er uhensigtsmæssigt for de
går i bådene og forurener dem. Der har været opsat minkfælde i
januar. Dog uden resultat. Fælden sættes op igen i senere på foråret.
Der er skilt med telefonnummer til en jæger, der kan aflive evt. mink.
Fælden tilses 2 gange dagligt.
Tak og anerkendelse til Jens Høyer for en stor indsats som kasserer.
Kom til Jan Saugmann foredrag næste onsdag.
Dirigenten afslutter generalforsamlingen med Tak for god ro og orden.
16 medlemmer var til stede.

