ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 I JYLLINGE
LYSTBÅDEHAVN a.m.b.a.
NY ASIEN, TIRSDAG DEN 11. JANUAR KL. 1900.
1. Valg af dirigent.

DAGSORDEN SOM FØLGER:

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 valg 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 20. december læses på Havnens hjemmeside:
www.jyllingehavn.dk
PS: Papirudskrift af beretning, regnskab, budget og 5-årsplan kan evt. rekvireres på Havnekontoret!
PPS: Der vil grundet Covid-situationen være skærpede adgangs- og opholdsregler.
1. Man skal ved adgangskontrollen kunne fremvise gyldigt Coronapas.
2. Man skal bære mundbind eller visir, når man står op.
3. Man skal så vidt muligt hele tiden sidde på sin stol.
4. Der vil i år ikke blive tilbudt spisning.
5. Efter adgangskontrol kan man få udleveret drikkevarer efter afrivning af slip fra stemmeseddel.

BESTYRELSENS BERETNING, GENERALFORSAMLING 2022:
Denne beretning er udfærdiget den 13. december 2021, på et tidspunkt hvor det er uklart, om den
ellers planlagte Generalforsamling den 11. januar 2022 overhovedet kan finde sted, og hvis da,
under hvilken form?
Dette skyldes landets svære situation med en kørende og stigende pandemi med Covid-19 virus,
og vi må jo indrette os under de forhold, som myndighederne udstikker!
Bestyrelsesarbejdet
Efter sidste generalforsamling juni 2021 fik Bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand,
Næstformand,
Havneudvalgsformand,
Sekretær,
Kasserer,
1. Suppleant,
2. Suppleant,

Ole Eckhardt Poulsen,
Kristian Skjærlund,
Bo Steffensen,
Knud Lyngsie,
Finn Lyngsie,
Bent Jensen,
Henrik Marcussen,

andel 353
andel 290
andel 027
andel 337
andel 115
andel 292
andel 038

Det løbende bestyrelsesarbejde:
Vi har i beretningsåret afholdt egentligt bestyrelsesmøde ca. 1 x om måneden, vanligvis 1. mandag i
hver måned. Dertil kommer en række ad hoc-møder året igennem. Suppleanterne deltager i
møderne på lige fod med de andre medlemmer, dog uden stemmeret, men således at kontinuiteten
ved evt. udskiftning af bestyrelsesmedlemmer bedre tilsikres.
Havnefoged Morten samt havnefogedassistent Kim, deltager også i bestyrelsesmøderne, men efter
Mortens ophør som havnefoged, deltager Charlotte også i møderne som Havnens nye
administrationschef.
Covid-19 og Havnens drift:
Da vi for første gang blev ramt af covid-19-pandemien besluttede Bestyrelsen hurtigt at iværksætte
alle de nødvendige tiltag.
Morten blev hjemsendt med opkobling til hjemmearbejdsplads og telefonsystem.
Kim stod mere eller mindre alene med de tidlige søsætninger af både, og der blev udsendt
retningslinjer for den daglige håndtering.
Havnekontoret blev indrettet efter forholdene.
Vores bogholder Charlotte klarede det meste, også fra hjemmearbejdsplads, og da smittepresset
efterhånden aftog, kunne Morten igen deltage i det fysiske arbejde på Havnen.
Andelshaverne udviste stor forståelse for situationen, tak for det!
Efter forsommerens ”opblødning” af covid-forholdsreglerne, og efter at vi måtte aflyse den ellers
planlagte Generalforsamling januar 2021, blev det nu muligt i stedet at afholde denne juni 2021.
I mellemperioden valgte en uændret Bestyrelsen at påtage sig ansvaret for havnens videre drift.
Vi står nu igen i en usikker situation!
Brændstofregnskab, standere, og gassalg:
Vi har i årets løb solgt en øget mængde brændstof. Dette skyldes nok det generelt fine sommervejr
og den generel øgede interesse for lystbådssejlads grundet Covid-situationen.
Samtidigt viser det sig, at en del sejlere fra vores nabohavne vælger at tanke hos os i sæsonen.
Vores nyetablerede ekstra brændstofstander, som kan levere dieselbrændstoffet GTL har også været
en succes. GTL har tidligere kun været forhandlet gennem Shell, men da vi hele tiden undersøger

markedet for evt. alternative leverandører, er vi nu skiftet til OK, som i øvrigt hele tiden har været
vores faste leverandør af benzin og marinediesel. Vi har en gunstig aftale og rabatordning med OK.
På nuværende tidspunkt vælger bådejerne med dieselmotorer for ca. 2/3 dels vedkommende at tanke
med GTL-brændstoffet.
Vores salg af flaskegas til konkurrencedygtige priser er også en succes.
Omsætning og salg af andele og tillægsbredder:
Et kraftigt øget antal af private handler har fundet sted med både andele og tillægsbredder, men alle
via frie markedsmekanismer. Der er især øget efterspørgsel på brede pladser.
Også efterspørgslen på leje af henholdsvis havnepladser og tillægsbredder har været øget kraftigt,
hvilket afspejles positivt i Havnens økonomi.
Aktivitetsmæssigt har vi nået et maksimum for hvad Havnen kan tilbyde, og vi har derfor
beklageligvis måtte sig nej til en del henvendelse med ønsker om havneplads.
Gæstesejlere:
Antallet af overnattende gæstesejlere i sejlsæson 2021 har også været øget. Vi har haft 409
overnatninger, heraf 226 via frihavnsordningen.
Restaurant Ny Asien
Vi har i Bestyrelsen fortsat et godt samarbejde med de 2 familier, som med stor flid driver
restauranten. Som andre restauranter har de været hårdt ramt af Corona restriktioner, men de har
heldigvis klaret det!
I den varme sommerperiode har restaurationen haft glæde af flisearealet syd for restauranten, som
Havnen har givet dem lov til vederlagsfrit at benytte som ude-serveringssted. Havnen har tillige
opsat et hegn omkring området. Vedligeholdelse skulle Ny Asien selv tage sig af.
Ny Asien skulle så på området opsætte et solsejlsarrangement, men dette lader desværre vente på
sig. Vi har påtalt, at oprydning er tiltrængt!
Ny Asien har fået lov til at opsætte en pavillon syd for bygningen, som de skal bruge til kontor,
lager og personale/omklædningsrum. Også denne pavillon trænger efterhånden til et kraftigt
vedligeholdelsesmæssigt løft.
Vi har en samarbejds- og betalingsaftale med Ny Asien omkring rengøring af toilet og baderum
beliggende inde i restaurationsbygningen.
Der har været en del ganske berettigede klager angående rengøringsstandarden fra både
gæstesejlere, autocampere og andelshavere.
Disse forhold har Havnens naturligvis gentagne gange påtalt over for Ny Asien, men vi er fortsat
ikke tilfredse med standarden! Dialogen fortsætter omkring disse, men også vedrørende andre
driftsmæssige forhold!
Bestyrelsen har i øvrigt netop besluttet, at både toiletter og baderum skal gennemgå en
totalrenovering, ligesom restaurationsbygningen udvendigt trænger til et løft med maling m.v.
Cafe Bering:
Bestyrelsen glædes, sammen mange både gæster og bådejere, over den succes, det har været at få
etableret en Is-cafe på området. Ægteparret, som ejer cafeen har måske et mindre ønske om
udvidelse, men vi skal i løbet af vinteren have et møde med dem om bl.a. dette.
Legeplads:
Legepladsen, inclusiv udvidelsen med ”vippedyrene” ved området ved den store flagmast, er fortsat
en stor succes, idet den tiltrækker mange børn og voksne til området.

Vi har fortsat svært ved at indgå sponsoraftaler, faktisk så svært, at vi nu har opgivet at bruge
yderligere kræfter på at finde sponsorer. Driften af legepladsen ligger trods alt på et rimeligt
økonomisk niveau for andelshaverne.
Autocampere:
De nyetablerede autocamperpladser har fortsat været en succes. Der var i sæsonen 354
overnatninger. Vores autocampergæster har kun givet os positive tilbagemeldinger. Vi er nu ved, i
bukkegården, at etablere et sted til udtømning af spildevand fra autocampere.
Havnehytter:
Havnen har brugt utroligt meget tid og kræfter for at kunne etablere et antal havnehytter, som
andelshaverne kan benytte til opbevaring af grej o. lign.
Processen var efterhånden så tidskrævende, at Bestyrelsen besluttede at overlade selve det
fremtidige arbejde til de interesserede andelshavere. Når de selv får etableret sig, vil vi naturligvis
være behjælpelige med den erfaring, viden og information, som vi pt. besidder på området.
Asfaltering af sydareal:
Vi fik heldigvis råd til at få fremrykket ny asfalteringen af syd arealet. Det forløb uden de store
problemer, og det pyntede!.
Klimasikring af Havnen:
De sidste 2-3 år har vi heldigvis været forskånet for episoder med storm og høj vandstand, som har
truet vores havn, både og bygninger! Men vi må desværre nok konstatere, at der fortsat er en
tiltagende risiko for, at Havnen også fremover fast vil blive ramt af kraftige storme, højvande samt
stormflod. Der har nu de forrige år været ca. 1-2 tilfælde hvert år! (BODIL, EGON, URD,
INGOLF, ALFRIDA den 2. januar 2019, samt unavngiven storm den 14. januar 2019).
Beredskabsgruppen:
Heldigvis har vi blandt andelshaverne vores ”frivillig-gruppe”,” beredskabsgruppen” som træder
hurtigt, beredvilligt og kompetent til ved behov. (De sover med røjserne på!)
Gruppen har igen været inviteret til det årlige orienterende møde med Bestyrelse, Morten og Kim,
hvor beredskabsplanen igen blev gennemgået og der fremkom relevante forslag til forbedringer af
plan og udstyr.
Vi har tidligere, sammen med Beredskabsgruppen foretaget en positiv prøveopstilling af vores
FloodStop system, og vi har fortsat store forventninger til systemet.
Andelshaverne skylder alle de frivillige ”ildsjæle” i Beredskabsgruppen stor tak!
Havnens drift i øvrigt:
Løbende og løste opgaver:
 Diverse kantbjælker og underbjælker bliver løbende udskiftet.
 Vores Havneudvalgsformand, Bo Steffensen, har fortsat udført et kæmpe stykke arbejde
med at opdatere og modernisere vores IT-system, inclusiv drift af vores hjemmeside samt
etablering af Wi-Fi, som nu dækker hele havnen.
 Morten og Kim har nu en iPad med ud på pladsen og kan der se alle bådenes karakteristika,
mål, placering af løftestropper, betalingsstatus osv. osv.
 Stort set samtlige både er nu opmålt i overensstemmelse med beslutningen på
Generalforsamlingen, og opkrævning har fundet sted i overensstemmelse hermed.







Enkelte andelshavere bør fortsat udvise mere omhu, når de placerer deres mast på hylderne i
masteskuret. Start i en af enderne, og ikke på midten med placeringen! Sallingshorn bør
naturligvis være afmonteret! Alle master og bomme bør være påført andelsnummer!
Pladserne i midterbassinet har fået opsat skilte, som angiver max-bredden på pladsen.
Samtlige elinstallationer på Havnen er blevet gennemgået, lokaliseret og om nødvendigt
repareret.
Der er opsat nye el-standere på syd-arealet, og samtidigt etableret kraftigere strømtilførsel
og sikringssystem både til syd-arealet samt til området ved Cafe Bering.
Havnen er således forberedt, hvis behov for lade standere til el-biler skulle blive aktuelt.

Ventende, større/mindre opgaver:
 System til spildevandsopsamling fra autocampere er under etablering.
 Enkelte pæle skal flyttes, så vi opnår en bedre pladsudnyttelse.
 Ny Asien skal gennemgå forskellige renoveringsopgaver.
 Betonkonstruktionen på beddingen skal undersøges for styrke og holdbarhed.
Bedding og spunsvæg:
Der er desværre konstateret revnedannelse og blotning af armeringsjern på de betonsøjler, som
bærer betondækket på beddingen.
Da vi i 1997 fik den nye Travelift, som både var tungere, og som kunne bære en større vægt end den
gamle, fik Havnen foretaget en undersøgelse og beregning af bære- i styrkeforholdene med
beddingen via Fa. Carl Bro. De viste den gang, at konstruktionen var 3-6 gange stærkere end
nødvendigt.
Vi har nu indgået en aftale med Fa. Carl Bro’s efterfølger, Fa. Sweco, som i uge 50 vil gennemgå
konstruktionen, for så at kunne give os et fagligt råd.
Derved kan vi få et godt beslutningsgrundlag, så vi kan træffe de rigtige beslutninger omkring evt.
nødvendige videre tiltag med beddingen!
Jyllinge Sejlklub:
De 2 bestyrelser har fortsat et fortrinligt samarbejde og mange sammenfaldende interesser.
Grundet Covid-19 situationen har de ellers planlagte møder mellem de 2 Bestyrelse været udsat,
men dog heldigvis blevet genoptaget i november 2021.
Sejlklubben og Havnen har en gammel samarbejdsaftale, som imidlertid trænger til en fornyet
gennemgang og redigering. De 2 formænd vil mødes og planlægge dette.
Sejlklubbens tilbud til vinterbadere er en succes, og der konstateres i øvrigt også en glædelig stor
aktivitetsudvidelse på kajakområdet. Sejlklubben har anskaffet endnu en tur/øvelsesbåd, og har i
øvrigt via en auktion skaffet sig af med en lang række overflødige effekter og gamle joller.
Økonomi, regnskab, budget og 5-årsplan:
Vi er kommet ud af året med et, synes både vi og vores revisor, yderst tilfredsstillende resultat på
den primære drift med et overskud på 177.621, - kroner før renter og afskrivninger.
Dette skyldes ikke mindst en stram budgetstyring. Vi har derfor foretaget en større afskrivning på
vores gamle masteskur, således at slutresultatet bliver på – 962,- kr.
Regnskab, budget og 5-årsplan er tilgængelig sammen med indkaldelsen på Havnens hjemmeside.
Vores havn er nu 51 år gammel, og derfor naturligvis præget af alder og brug. Vi har fået renoveret
en stor del, men må desværre se i øjnene, at der også fremover vil komme udgifter til almindelig
drift og vedligehold.
Der er desværre konstateret pæleorm i den sydlige del af Roskilde Fjord!

Om forholdene omkring vores bedding kommer til at påvirke budgettet er pt. uvist.
E-mailadresser, forsikringsforhold og bopælsadresser.
Vi vil også fremover udsende fakturaer og andre meddelelser via E-mail. Det er derfor vigtigt, at
den enkelte andelshaver selv sørger for at have sin E-mailadresse opdateret og meddelt Havnen.
Ligeså skal man sørge for, at Havnen er opdateret med henblik på bådens forsikringsforhold samt
ejerens postadresse og telefonnummer.
Havnereglement m.v.:
Bestyrelsen skal fortsat henlede opmærksomheden på forskellige forhold:
1. Brug af el til både liggende i vandet i vintersæsonen, til f.eks. varmere, affugtere, køleskab,
elkedler, alarmer, batteriladere og lignende, må kun finde sted efter forudgående aftale med
Havnefogeden.
2. Afregning skal foregå via en, på ledningen indskudt og af Havnen godkendt måleenhed.
Havnen har, efter anbefaling fra FLID samt Sikkerhedsstyrelsen, udarbejdet en samlet
instruktion for både tilslutning og forbrug af el på Jyllinge Lystbådehavn. Instruksen kan
læses på opslagstavlen.
3. Brug af el-opkobling til både på land må kun finde sted, når bådejeren befinder sig i båden,
eller i dens umiddelbare nærhed. Bemærk, at det kun sjældent er nødvendigt at lade på
batterierne i vintersæsonen, da spontanafladningen er minimal og i øvrigt falder i takt med
temperaturen.
4. Afrensning, afskrabning eller slibning af bundmaling må kun finde sted, hvis det tilsikres at
alle bundmalingrester bliver opsamlet og bortfjernet. Dette foregår bedst ved at låne
Havnens slibeudstyr med opsugning, og hvor man kun betaler for forbrug af slibeskiver
samt rengøring. Tilførsel af nye bundmalingsrester til jordbund eller miljø kan udløse en
bøde fra Miljømyndighedernes side med krav om oprensning og bortfjernelse. Bøden og
samtlige omkostninger vil blive pålagt andelshaveren!
5. Vi modtager fortsat klager over hundeejere, som ikke respekterer det af
Generalforsamlingen besluttede forbud mod løse hunde på hele havnens område, og som
klart fremgår af Havnereglementet samt opsatte skilte!
6. Husk bådnavn, hjemstedshavn og årsmærkater på alle både og joller. Tillige skal alle både
have påsat ”liftmærker”. Disse udleveres af Havnefogeden ved forespørgsel. Alle disse
markeringers tilstedeværelse på båden er en nødvendig betingelse for optagning og
søsætning ved Havnefoged og Havneassistent!
7. Husk at 1-2 hjælpere, afhængig af bådens og bådstativets størrelse, altid skal være til stede
ved optagning og søsætning. Ved optagningen i efteråret var der fortsat for mange bådejere,
som mødte alene frem til optagningen, hvilket belastede Morten eller Kim urimeligt og
ganske unødigt!
8. Sørg for medhjælp fremover og sørg for at stativ-boltene er velsmurte og at klodser m.v. er
fremfundet rettidigt.
9. Stormene Bodil, Egon, Urd, Ingolf og Alfrida m.v. har forstærket nødvendigheden af at have
et sikkert og professionelt stativ og overdækningsarrangement. Gamle træstativer bør helt
udfases, og bedst er det, hvis bådens vægt er med til at holde stålstativet nede.
Havnefogeden kan nægte at sætte båden i et dårligt stativ.
10. Tomme stativer eller trailere, som tilhører bådejere uden båd i Havnen skal enten fjernes
eller afregnes efter takstbladet.

11. Vær mere hensynsfuld ved parkering, parker kun i båsene, husk at havnen er et
arbejdsområde og brug ikke autocamperpladserne til privat-parkering!
Personaleforhold
Vi glæder os fortsat over vores personale, som med stor flid og dygtighed servicerer både Havnen
og andelshavere.
Især har Morten og Kim ydet en helt ekstraordinær indsat i forbindelse med alle besværlighederne
omkring Covid-19 situationen.
Også vores bogholder, Charlotte udfører et stort og kompetent stykke arbejde i bogholderiet og
holder vores heldigvis få, men til gengæld ret så besværlige og tidsrøvende debitorer i kort snor.
En del administrative opgaver, grundet nye regler og lovgivning m.v. har efterhånden taget så
meget af Mortens tid, at det har knebet med at få tid til andet nødvendigt arbejde på Havnen.
Vi har derfor siden september 2020 haft Anne ansat til løsning af en del af de administrative
opgaver.
Efter 24 år på posten har Morten imidlertid valgt at gå på pension. Det er vi rigtigt kede af, han
bliver savnet.
Vi afholdt en afskedsreception for ham den 3. december, han blev fejret med pompt og pragt, der
var mange deltagere, og gavebordet ”bugnende”
Kim er nu Havnens nye havnefoged, tillykke med det! Vi ser frem til et godt samarbejde, og
heldigvis kender vi jo alle Kim’s kvaliteter.
Charlotte er nu Havnens nye administrationschef. Hun er sat op i tid, hun er på kontoret 3 gange om
ugen, og hun skal nu, udover den daglige økonomi og regnskab tage sig af en lang række
administrative opgave. Også her er vi ganske trygge, vi kender Charlottes kvaliteter.
I forbindelse med omlægning af arbejdsområderne måtte vi desværre sige farvel til Anne.
Til gengæld står vi nu og mangler en ny havnefogedassistent. Efter diverse opslag modtog vi i
første omgang 18 ansøgninger, men det lykkedes ikke at finde den rette til posten. Vi har nu
genopslået stillingen, og samtidigt opslået den mere bredt, vi må så se hvad det må bringe!






Særlige forhold:
Vi har for første gang i flere år været forskånet for tyverier
Enkelte andelshavere kører stadig for stærkt på havneområdet og parkerer
uhensigtsmæssigt!
Vores repræsentant i ”Fjordudvalget”, Bo Steffensen, arbejder fortsat for, at vi alle har gavn
af en korrekt placeret farvands-afmærkning i området. Hvis man opdager fejl i
afmærknings-systemet, anbefales det hurtig at orientere Havnefogeden, som så vil tage vare
på at få rettet fejlen. Forsøg ikke selv! Brug ”kommandovejen”
Enkelte bådejere har haft problemer med galvanisk tæring. På opslagstavlen har vi ophængt
en beskrivelse af, hvordan man selv kan sikre sig, at elinstallationen i båden er i orden.
Problemet knytter sig ofte til jordledningsdelen i ledningen til land strøm, hvis denne har
forbindelse til andre installationer om bord, evt. via en vandvarmer, tyverialarm eller
lignende. Man kan evt. indskyde en galvanisk isolator på landstrømmens jordledning.
(koster ca. kr. 400,-) eller måske bedre, slet ikke have forbindelse til jordledning om bord på
båden.

Afslutning:
Vi mener fortsat, at vi i Bestyrelsen i beretningsåret har udført et stykke arbejde, som vi kan være
bekendt.
Vi glædes over de mange glade ansigter vi møder på Havnen og de mange positive tilkendegivelser.
Imidlertid forestår der stadig store og vigtige opgaver, og vi vil gerne gøre vores arbejde færdigt. Vi
”løber fortsat ikke af pladsen i utide” og derfor genopstiller langt det meste af Bestyrelsen.
Kristian Skjærlund genopstiller desværre ikke, tiden brugt på arbejde og familieliv skal naturligvis
altid prioriteres højere, og stor respekt for det!
Kristian har, som næstformand i Bestyrelsen, gjort et stort stykke frivilligt arbejde for alle os
andelshavere, det skylder vi ham stor tak for!
Vel mødt til Generalforsamling 2022.
Mvh

Bestyrelsen, Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

BUDGET 2021 - 2022
Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a

Indtægter:
Andelshavere
Salg af 3,60 andel
Gebyrer
Huslejer, netto
Brændstofsalg + gas
Udgifter:
Lønninger, soc. ydelser, pension etc.
Økonomistyring, revision, best.honorar
Mødeudgifter bestyrelse, GF etc.
Fjordafmærkning, årsmærker
Blomster og gaver m.v.
Ny Asien, rengøringstilskud
Drift og vedlighold af maskiner
Drift & velighold anlæg og bygninger
Asfalt af sydareal
El forbrug
Vand forbrug
Renovation
Ejendomsskat
Forsikringer
Advokat abonnement & Inkasso
Brændstofkøb + gas
Øvrige administrationsomkostninger

Indtægter i alt

Udgifter i alt

I alt før afskrivning, renter og ekstraordinære poster

Afskrivninger
Renter
Resultat af primær drift
Resultat

GEA PUBLIC

#

Budget
2021/22

Regnskab
2020/21

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

2.300
0
10
240
700
3.250

2.303.408
120.000
24.280
250.886
754.112
3.452.686

-1.200
-150
-35
-75
-4
-202
-132
-228
0
-70
-62
-40
-31
-135
-15
-670
-90
-3.139
111
-85
-10
16
16

-1.036.020
-123.272
-9.228
-65.684
-3.146
-40.529
-106.496
-388.781
-433.920
-66.907
-22.509
-38.487
-31.161
-128.875
-254
-687.667
-92.133
-3.275.065
177.621
-174.190
-4.393
-962
-962

5 Års budget

Alle beløb er angivet i 1000 kr.
Travelift
Traktor
Mastekran
Havnejolle
Truck
Ramslag
Græsslåmaskine
Fingerklipper
Trillebøre
Indkøb af nyt IT-udstyr
Skift af brolys styring
Vedligeholdelse af havnehus
Vedligeholdelse af NA
Udskiftning af træ på Broer
Nye sten på ydermoler
Stormberedskab
Sikker havn
Nøddesten/asfalt
EL vedligehold
Toilettømmeinstallation
Brændstofanlæg
Legeplads
Ombygning af toliet forhold
Rør-vedligeholdelse Ny asien
Generel drift og vedligehold
Totale investeringer

2021/2022
Budget

2022/2023
Budget

2023/2024
Budget

2024/2025
Budget

2025/2026
Budget

62
7
9
4
18
2
5
2
2
20
27
10
16
30
15
18
6
5
10
10
9
5
72
130
68

35
10
5
2
20
3
4
2
2
10
0
10
16
20
5
5
5
10
20
3
10
5

35
10
5
2
20
3
4
2
2
10
0
10
16
20
5
5
5
10
20
3
10
5

35
10
5
3
20
3
4
3
2
10
0
10
16
20
5
5
5
10
25
3
10
5

35
10
5
3
20
3
4
3
2
10
0
10
16
20
5
5
5
10
25
3
10
5

158

158

158

158

562

360

360

367

367

