
NY STATUS FOR DRIFT OG GENERALFORSAMLING I 
JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN GRUNDET COVID-19!

Jyllinge den 8. december 2020.
Kære andelshaver.

Bestyrelsen for Lystbådehavnen har på sit møde den 7. december 2020 truffet en række beslutninger 
grundet den nye Covid-19 situation og samtidig den nye udmelding fra Regeringen af samme dato!

1. Generalforsamlingen var planlagt til at skulle finde sted tirsdag den 12. januar 2021. 
Denne er nu aflyst, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge hverken tid eller 
sted for en ny afholdelse. Vi afventer alle nu en ny og mere fredelig episode med mindre 
smittefare her i Roskilde kommune.
Hele Bestyrelsen har besluttet at fortsætte sin aktivitet og på ansvarlig vis drive Havnen videre 
indtil ny generalforsamling kan afholdes. Dog mangler vi at vælge en ny revisorsuppleant efter 
Kim Clausen.
Havnens vedtægter tilsiger ellers, at ny Generalforsamling skal finde sted i januar 2021, men den 
nuværende force majeure situation forhindrer dette!
Kopi af den ellers planlagte dagsorden er vedlagt til orientering.

2. Den på nuværende tidspunkt ellers planlagte skriftlige beretning, regnskabet, budgettet samt 5-
årsplanen kan fra den 20. december downloades fra Havnens hjemmeside: 

www.jylli  ngehavn.dk  

3. Havnekontoret vil rent fysisk være lukket for almindelige henvendelser. Alle henvendelser bør 
primært ske via Havnens telefonsystem, og så vidt som overhovedet muligt i Havnens vanlige 
kontortid.
Kim vil fortsat have sin daglige gang på Havnen, men man bør kun fysisk kontakte ham ved et 
akut behov, og da under hensyntagen til de udmeldte officielle krav om afstand m.v.
Morten får i dag genetableret en hjemmearbejdsplads, og han vil kun befinde sig på Havnen i 
kortere perioder, og da uden fysisk kontakt til andelshaverne.
Charlotte vil også klare bogholderiet fra sin hjemmearbejdsplads.

4. En række ellers planlagte aktiviteter bliver nu udsat til senere. Det drejer sig bl.a. om flytning af 
pæle, videreudvikling af etableringen af havnehytter, bygning af spildevandsbrønd til autocampere 
m.v. 

5. Da vi kommer ud af året med en særdeles fin økonomi, har vi i Bestyrelsen besluttet at få udbedret 
og ny-asfalteret den sydlige ”asfaltareal” til forsommeren, hvor de fleste både forhåbentligt er 
søsatte og stativer m.v. i etableringsperioden kan flyttes til andre arealer.

6. Vores ellers planlagte fællesmøde med Beredskabsgruppen er også udsat. Vi håber ikke, at vi igen 
skal udsættes for en ny højvandtrussel, som vil kræve akut indkaldelse af Beredskabsgruppen og 
etablering af højvandsbarriere m.v. Logistikken omkring et sådant arbejde kan blive vanskelig!

 God jul, og mange gode sejlerhilsener til jer alle fra:
Bestyrelsen, Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 I JYLLINGE 
LYSTBÅDEHAVN a.m.b.a.

TID? STED?

DAGSORDEN SOM FØLGER:

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:
Mundtligt supplement til den skriftlige beretning på hjemmesiden.

3.    Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4.    Fremlæggelse af budget.
4.1 Bestyrelsens forslag til regulering af kontingent og havneafgift.
4.2 Fastsættelse og vedtagelse af kontingent og havneafgift.

5.    Valg af formand.
Ole Eckhardt Poulsen er villig til genvalg for 1 år.

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Havneudvalgsformand, Bo Steffensen er villig til valg for 2 år. 

Sekretær, Knud Lyngsie, er villig til genvalg for 2 år.

7.    Valg af første og anden suppleant. (vælges for 1 år)
1. suppleant, Bent Jensen er villig til genvalg.

2. suppleant, Henrik Marcussen er villig til genvalg.

8.    Valg af 2 interne revisorer. (vælges for 1 år)
Intern revisor, Birgitte Struckmann er villig til genvalg.

Intern revisor, Anette Henneberg er villig til genvalg.

9.    Valg af intern revisorsuppleant. (vælges for 1 år)
Intern revisorsuppleant, Bestyrelsen foreslår Helle Aggerholm Lay Toft, da Kim Clausen er  

udtrådt.

10.   Behandling af eventuelle forslag fra Andelshavere.
Ingen forslag.

11.   Eventuelt.

Beretning, regnskab, budget samt 5-årsplan kan fra den 20 december læses på Havnens hjemmeside:
www.jyllingehavn.dk

PS: Papirudskrift af beretning, regnskab, budget og 5-årsplan kan evt. rekvireres på Havnekontoret!
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