Punkt 1. Valg af dirigent.
Carsten Johansen valgt. Han konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig.
Punkt 2. Formandens beretning.
Bestyrelsen præsenteredes; Gert Hansen, Arne Rasmussen, Lars Lundegaard samt Niels Rahbæk-Andersen.
Havnens vedligeholdelse ønskes fremover udført mere systematisk efter en årsmanual bestyrelsen har udarbejdet.
Derved og gennem en frivillig indsats fra havnens brugere kan vi på sigt opnå luft i havnens økonomi som vil muliggøre
en kontingentnedsættelse.
Havne festen der afholdtes den 5. august 2017 havde været godt besøgt i det gode vejr. Samarbejdet med 4912
foreningen om madlavning var en succes og økonomisk har arrangementet hvilet i sig selv. Formanden takkede alle de
frivilliges store indsats. Succesen vil blive forsøgt gentaget i 2018.
Havnens nøgle datoer for 2018 er ind til videre planlagt som følger; Åbning 20 april, Isætning den 9 maj, sejlads til
Albuen sammen med foreningen 4912 den 21 juni samt havne fest den 4 august.
I årets løb har havnen søgt og modtaget midler fra forskellige kilder som følger; A. P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond til almene Formaal 82500 kroner til udbygning af Vest molen, Forening Folkemøde 5279
kroner til istandsættelse af klubhus.
Dialogen med Sund og Bælt er fortsat således at den løbende tilsanding af havnen der følger af færgefarten også
fremover betales af skadevolderen. Sund og Bælt har vist sig forstående herfor og det skønnes at den rapport de har
hjemtaget fra Dansk Hydraulisk Institut har belyst effekten af de store færges sejlads forbi vor havn så klart at Sund og
Bælt vil fortsætte den nødvendige uddybning i indløb og havn.
Vi har skiftet bankforbindelse til Lollands Bank idet Jyske Bank efterhånden havde for ringe vilkår og for høje gebyrer.
Bestyrelsen er i dialog med Naturlandet om opstilling af en hytte (shelter) samt anløbsbro som begge kan benyttes af
kajaksejlere og selvfølgelig havnens øvrige brugere. Det forventes at et resultat nås i 2018 og at dette bliver
omkostningsneutralt for havnen.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskabet.
Kassereren fremlagde og kommenterede alle væsentlige poster hvorefter regnskabet blev godkendt.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer fra havnens liggere.
Susanne Johansen og Thorsten Jørgensen opstillede og blev valgt.
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Michael Christiansen samt Flemming Christiansen opstillede og blev valgt som henholdsvis 1st og 2nd suppleant.
6. Valg af 2 revisorer.
Erik Petersen samt Carsten Johansen opstillede og blev valgt.
7. Valg af revisor suppleanter.
Niels Borella opstillede og blev valgt.
8. Indkomne forslag.
Ingen forsalg modtaget.
9. Eventuelt.
Vi forsøger via Facebook at tiltrække yngre sejlere og vil i den forbindelse slå på havnens gode beliggenhed med hurtig
og god vejadgang fra hele oplandet inklusive Nakskov, placeringen midt i smuk natur og med nærliggende
tiltrækkende tur mål som Albuen, Enehøje og Frederiksdal bugten.
Formanden takkede for et godt møde og bød de fremmødte på forfriskninger.

