NY STATUS FOR DRIFT OG GENERALFORSAMLING I
JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN GRUNDET DEN NYE
COVID-19 SITUATION!
Jyllinge den 8. februar 2022.
Kære andelshaver.
Bestyrelsen for Lystbådehavnen har på sit møde i går, den 7. februar, besluttet, at Covid-19 situation nu er
af en sådan karakter, at vi med rimelighed kan afholde den Generalforsamling, som ellers var planlagt til
at blive afholdt den 11. januar. Den afholdes nu 1. marts 2022 kl. 19.00.
Som tidligere udmeldt besluttede Bestyrelsen i december 2021at fortsætte sin aktivitet og på ansvarlig vis
drive Havnen videre indtil ny generalforsamling kunne afholdes.
Dvs nyvalg eller genvalg måtte afvente næste Generalforsamling.
Den skriftlige beretning, regnskabet, budgettet samt 5-årsplanen, gældende for beretningsåret, kan fra den
10. februar downloades fra Havnens hjemmeside: www.jyllingehavn.dk
Den kan også afhentes på Havnekontoret.
Den funktionsmæssige dagligdag på Havnen ligner nu igen sig selv, man bør dog fortsat udvise
ansvarlighed mhp afstand, hygiejneregler m.v.
Vi kan samtidigt glæde os over, at vores nye havneassistent, Nicklas Rask er fuld gang med at finde sig til
rette på Havnen, vi ønsker ham stor tillykke, han er meget velkommen.
I ønskes alle mange gode sejlerhilsener fra:
Bestyrelsen, Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 I JYLLINGE
LYSTBÅDEHAVN a.m.b.a.
NY ASIEN, TIRSDAG DEN 1. MARTS KL. 1900.
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.
Finn Lyngsie, er villig til genvalg for 2 år.
Bent Jensen er villig til valg for 2 år.

7.

Valg af første og anden suppleant. (vælges for 1 år)
1. suppleant, Erik Sewerin er villig til nyvalg.
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 Kjeld Pedersen,

10. Behandling af eventuelle forslag fra Andelshavere.
Ingen forslag.
11. Eventuelt.
Beretning, regnskab, budget samt 5-årsplan kan fra den 10. februar 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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