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Ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn 2021 
  

Torsdag den 27. maj kl 19.00 Virksund Lystbådehavn 
Dagsorden i henhold til vedtægterne stk. 7 pkt. 7.2: 

Formanden for Virksund Lystbådehavn byder velkommen. Der afholdes et minut stilhed til ære og 
minde for Kræn (Kristian Sørensen). 

Der var fremmødt 38 stemmeberettigede 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Bestyrelsen forslår at Martin Lindgaard vælges til dirigent. 
Beslutning:  
Martin valg som dirigent 
 
Der var indkaldt rettidig til generalforsamlingen.  
Dagsorden til generalforsamling blev godkendt  
Der blev opfordret til god ro og orden under generalforsamlingen.  
Valg af stemmetællere: Hans, Poul, Susanne, Erik 

 

1a Ny forpagter af cafeen.  
Der blev budt velkommen til Anette Kvistgaard, som er vores nye forpagter af cafeen. 
Anette driver også Vinde Forsamlingshus, mv. og hun vil servere god gedigen mad og 
Hancock i fra hanerne. Vi ser frem til samarbejdet og Anette og hendes 
medarbejdere og hendes gode mad. 
 

2. Bestyrelsens beretning 2020. 
Kirsten fremlagde bestyrelsens beretning.  

”Vi startede året med at invitere borgmester, Peder Kristian Kirkegaard, herned og 
fortælle om de udfordringer vi har her i havnen. Han var, som altid, meget 
imødekommende og lyttende. Efterfølgende havde vi 3 fra teknik og miljø på besøg. 
De var lige så positive og vil gerne hjælpe med de ønsker vi har. Alle fra kommunen 
var enige om, at vores smedje hverken er køn eller bevaringsværdig. 
Efterfølgende har vi fået bevilliget to nye urinaler til det offentlige herretoilet samt 
forhøjet vores tilskud fra 15.000 til 30.000 kr.  
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I oktober havde vi oprydningsdag, hvor der var mange fremmødte. Tak til alle og ikke 
mindst tak til de nye medlemmer som deltog. Sådan en dag er også en rigtig god 
anledning til at lære sin havn at kende. 
 
I bestyrelsen har vi arbejdet med mange opgaver: 
Vi har vedtaget en flad ledelses struktur.  
Vi har uddelegeret diverse ansvarsområder med underudvalg. Disse kan ses på 
hjemmesiden. Dette bliver vist senere hvordan man finder det. Men det går kort og 
godt ud på at der er en ansvarlig for hvert område. Er det spørgsmål omkring kranen 
er det Allan, opkrævninger Gerda, klubhus Mary-Ann, fordeling af bådpladser Ole, 
problemer med broerne er det Rene osv. 
Så er det let for det enkelte medlem at finde frem til kontaktpersonen med det 
samme. 
Denne fordeling gør det både lettere og sjovere at være kasserer og formand. 
 
Vi har lavet (noget så fint som) en SWOT-analyse. Den går i ganske korte træk ud på 
at analysere vores styrker, svagheder, trusler og de muligheder vi har her i havnen. 
Nogle af de vigtigste styrker i vores verden er vores fællesskab med velvillige 
medlemmer. Men den store frivillige indsats kan også være en svaghed eller en 
trussel for den sags skyld. For havde vi ikke den, så ville vores økonomi se anderledes 
ud, idet vi så skulle købe os til alting. 
Men vi vil til enhver tid påstå, at Virksund havn er den havn i Limfjorden med flest 
styrker. Vi har fællesskab, miljø, flot natur, havnekran, cafe, pigesejlads, sejlerskole, 
kapsejlads, legeplads og frem for alt positive og engagerede medlemmer.  
 
Vi har endvidere udarbejdet en visionsplan for havnen.  
Den består af 3 pejlemærker over de næste 10 år. Først planlægges at rage den 
gamle smedje ned og bygge nyt multihus. Herefter er det sejlerafsnittet og 
baderummene der står for tur, og til sidst broerne. Men det vil Kristian præsentere 
senere. 
 
En miljøstation er også på tegnebrættet. Vi havde håbet, at kommunen ville deltage 
med halvdelen af udgiften, men der er desværre kun givet tilsagn om 25%.  Anlægget 
vil ialt koste kr 96.000, -. 

 
Sommerfesten og julefrokosten blev som så meget andet aflyst pga pandemien. 
Men havnenissen kunne vi heldigvis hylde samtidig med vi tændte vores juletræ i 
kranen. Havnenissen blev velfortjent Bent Pluszek, som har gjort en kæmpeindsats 
for havnen i det forgangne år. Og det gør han stadig ligesom de tidligere havnenisser. 
 
Vi måtte desværre sige farvel til vores forpagterpar, Tine og Henrik, som på bedste 
vis har drevet vores cafe i to år. 
Som bekendt har det givet en del udfordringer.  
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Men vi har nu været så heldige at ansætte Annette Kvistgaard fra Skive, som glæder 
sig til at komme i gang. Tag godt imod hende og brug cafeen. Den er et kæmpeaktiv 
for havnen. 
Køkkenet er iøvrigt blevet opgraderet med et nyt gaskomfur da det gamle var 
udtjent. 
 
En anden stor udfordring her været vores varmeanlæg, som var ustabil i en længere 
periode i vinter. Da det viste sig, at reparationen på det gamle ville nærme sig prisen 
på et nyt, valgte bestyrelsen at udskifte anlægget.  
Hermed har vi sikret en stabil varmeforsyning fremover. 
 
Havnen har også fået ny webmaster, nemlig Charlotte Lynge. Hun vil også gerne 
hjælpe med at forenkle vores hjemmeside og har allerede været behjælpelig med 
ansøgninger til vores kommende jubilæum. 
 
Af aktiviteter vil vi også lige nævne, at der arbejdes på en opstart for vinterbadning. 
Det er Rikke og Hans Egelund der gerne vil være tovholdere for det. 
 
Vi kan se tilbage på et år i coronaens tegn. Selvom den har været hård ved mange, så 
har den øget interessen for sejlads. Vi kan nu melde fuldt hus med 35 nye 
medlemmer, hvilket er historisk. Det giver glæde og en ny måde for os at anskue 
havnen på. Jeg kan ikke mindes en bedre stemning og imødekommenhed. Uanset 
hvad I er blevet bedt om at hjælpe med, så har vi kun mødt positive og søde 
mennesker som har taget ansvar og ejerskab. Tak for det. 
I den forbindelse vil jeg også nævne vores bådpladsudvalg, Ole og Poul, som har gjort 
en kæmpe indsats for at for at tage godt imod nye medlemmer og sørge for at 
kabalen med bådpladser er gået op. 
 
Vi skriver også historie med vores regnskab, idet der i havnes historie aldrig har 
været større overskud og bedre økonomi. Og det på trods af at vi satte nogle af 
taksterne ned ved sidste generalforsamling.  
 
Vi har en pæn og velfungerende havn takket være Lindy som altid sørger for havnen 
fremstår indbydende og med et pænt vedligeholdt græsareal. 
 
Tak til vores altid velfungerende kranteam. I gør en forskel. Også tak for godt 
samarbejde med kajak- og sejlklub. Det er Jeres fortjeneste det emmer af liv og glade 
sejlere alle ugens dage. 
 
Vi kan vi se frem til vores 50-års jubilæum fra den 19.-21. august hvor vi forhåbentlig 
uden problemer kan fejre havnen. Der er i hvert fald lagt et stort stykke arbejde i 
forberedelserne.  
 
Personligt til bestyrelsen...... 
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Tak for mange gode og konstruktive møder med godt humør og stort engagement. 
Det er medlemmer som Jer der gør det rart at sidde i en bestyrelse. 
Tak til hver og en af Jer.” 
 

Ingen kommentar til beretningen.  

 
3. Regnskab for 2020. 

Det reviderede årsregnskab for 2020 er vedlagt dagsorden 

Årsregnskab 

2020.pdf  
Kommentar:  
Virksund Lystbådehavn havde i 2020 et overskud på ca. 200.000 kr. højere i forhold 
til året før.  
Indtægt fra autocampere og gæstesejlere er steget.  
Der er kommet 35 nye sejlere til Virksund Lystbådehavn, så der nu kun er to tomme 
pladser. 
Beslutning: 
Regnskab for 2020 blev godkendt uden bemærkninger 
 

4. Orientering om budget for 2021, samt takstblad 2021.  

Forslag takstblad 

2021.pdf  
 
I 2021 har vi budgetteret med ekstra udgifter til nybyggeri, reparation af fyr, ny 
gaskomfur, vedligehold af bedding og havn og 50 års jubilæum 
 
Kommentar: 
Spørgsmål: Hvor meget betaler sejlklubben og kajakklubben til havnen?  
Svar: Sejlklubben betaler kontingent, kajakklubben betaler kontingent, leje af lokaler 
og vand.  
 
Takstbladet: 
Ændring i betaling af indskud. Der laves aftaler individuel med indskud (aftales med 
Gerda) 
Der er oprettet jollepladser på de pladser der er for små til sejl- eller motorbåde. 
Jollepladser er uden indskud og der ikke er stemmeret til generalforsamlingen 
 
Kommentar: 
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Torben -  Ønske om early warning, så regningen ved indmelding i havnen ikke bliver 
for stor, når man forventer andet beløb. – kan vi evt slette denne – forstod ikke helt 
hvad han mente. 
 
Beslutning: 
Ingen kommentar til takstblad 

 
5. Orientering fra klubber og udvalg: 

• Virksund Sejlklub 
o Godt samarbejde med havnens bestyrelse.  
o Efter et år præget af corona, kommer vi stille og roligt i gang. 
o Stor tilslutning til sejlerskole og pigesejlads. Der er stor tilslutning til 

børne- og ungesejlads på Nørresø som fungerer i et velfungerende 
samarbejde med Viborg Sejlklub. 

o Sejlklubben har fået mange nye gaster.  

• Virksund havkajakklub 
o Ingen repræsenteret  

• Gråsælerne 
o Ingen repræsenteret 

• Turudvalget 
o Nyt turudvalg som er et samarbejde mellem sejlklub og havn.  
o Ny facebookside til turudvalgsaktiviteter er oprettet. 

• Multihusudvalget – se punkt 6b. 

• Bådplads og Beddingsudvalget 
o Havnen har på nuværende tidspunkt to ledige pladser, flere på venteliste. 

De både der er på venteliste er for store til de ledige pladser. 
o Har nogen en plads der er for stor eller ønsker at bytte plads, rettes 

henvendelse til Ole eller Poul.  

• Mastehusudvalget. 
o Master blev fjernet til tiden, og der er en god i orden i mastehuset. 
o Der opfordres til at der ryddes op på beddingspladsen efter 

forårsklargøringen.  

• Hyggeklubben 
o Hyggeklubben udfører store og små opgaver/reparationer og 

malerarbejde på havnens bygninger og areal til glæde og gavn for havnens 
medlemmer  

• Festudvalget- / supplering med 50 år jubilæumsudvalg 
o Torsdag: Flotille-sejlads 
o Fredag: Åbning med Skives borgmester. Lokale boder på området, musik, 

indslag fra Gråsælerne. Om aftenen musik og revy 
o Lørdag: Yoga, kapsejlads, kajaksejlads, subboards, jollesejlads. Festmiddag 

med levende musik.  
Spørgsmål til festudvalget: 

• Bo foreslår Mini-12 sejlads – Vil være et fint indslag.  



Virksund den 27. maj 2021 
                           Virksund Lystbådehavn 
                            Sandkrogen 10, 7840 Højslev 

6 

 

• Torben foreslår lotterispil – der indgår ikke lotterispil i jubilæums-
arrangementet. 
 

6. Forslag: 
6a.   Forslag fra medlemmer 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne 

6b.  Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen ønsker at forelægge forslag til Vision for Virksund Havn 2030. Herunder 
vil der blive forelagt forslag til Multihus, klubhusombygning og langsigtet plan for 
renovering af vore broer 
  
Kristian fremlagde visionen for Virksund Lystbådehavn – 

Vi vil sikre at Virksund Lystbådehavn udvikler og forbliver et af 
Limfjordens mest attraktive havne - også om 10-20 år.  

 
Det gør vi gennem 

• Godt MILJØ 

• Gode AKTIVITETER 

• Stor HJÆLPSOMHED 

• Masser af SAMARBEJDE 
 

Kommentar: Tilslutning til visionen.  
 
Det har ført til Virksund Lystbådehavns masterplan for 2021-2031: 
 1-3 år: Multihus 
 3-6 år: Renovering af klubhus 
 7-10 år: Broer 
 
Fremlæggelse af plan for multihus (vedhæftes?), prisoverslag på 3,6 mill., incl. moms, 
heri er ikke indregnet medlemmernes eget arbejde. 
Der søges fonde med en forventet beløb på 2,5 mill. kr. 
Der indgås dialog om detailindretning af Multihuset med sejlklubben og 
kajakklubben. 
 
Kort præsentation af projekt klubhus med mangler og mål. Der nedsættes snarest en 
projektgruppe. 

 
Kommentar: 
Susanne – mister vi for mange sejlere/autocampere hvis vi venter 6 år med 
sejlerafdeling. 
Bo – efterlyser hvem man henvender sig med frivillig arbejdskraft 
Torben – har man overvejet erhversponsorater  
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Jens – roser projektet, efterlyser blot mulighed for at blive inddraget i 
detailplanlægning 

 
Beslutning: 

 Tilslutning til at der arbejdes videre med projektet.  
 
7. Valg til bestyrelsen – på valg er: 

Formand: Kirsten Pugholm – valgt for 1 år i 2020 – modtager genvalg 
Beslutning: 
Kirsten er genvalgt.  

 
Allan Handberg – valgt for 2 år i 2019 – modtager genvalg 
Mary-Ann Steenbryggen Christiansen - valgt for 2 år i 2019 – modtager genvalg 
Erik Nymann – valgt for 1 år i 2020 – modtager ikke genvalg 
  
Der er foreslået, hvorefter der afstemmes: 
  Allan Handberg – fik 24 stemmer 

Mary-Ann Christiansen – fik 30 stemmer 
Dan Nielsen - fik 21 stemmer 
Ole Lauridsen – fik 32 stemmer 
 

Beslutning: 
Valgt er Allan Handberg, Mary-Ann Christiansen og Ole Lauridsen.  

 
Valg af suppleant for 2 år – på valg er: 
Rene Fjellerup – valgt for 2 år i 2019 – modtager genvalg 
 
Der er foreslået: 
 Rene Fjellerup – fik 21 stemmer  

Dan Nielsen – fik 17 stemmer 
 

Beslutning: 
Valgt er Rene Fjellerup 

 
Valg af suppleant for 1 år 
Der er foreslået: 
 Per Nielsen 
 
Der var ingen modkandidater, Per Nielsen er valgt.  
 

 
Valg af revisorer og revisorsuppleanter på valg er: 
Revisor: Carsten Overgaard – valgt for 2 år i 2020.  
Revisor: – Birgitte Hansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Karin Bjerre 
Henriksen. – Karin Bjerre Henriksen er valgt.  
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Revisorsuppleant: Claus Pedersen - valgt for 2 år i 2020. 
Revisorsuppleant – Hans Egelund - valgt for 1 år i 2020 – på valg i 2021.   
 
Valg af broformænd, på valg er: 
Gl. havn og bro 1: Mads Bøvling 
Bro 2: Steen Sørensen 
Bro 3: Ejgil Boel Nielsen 
Bro 4: Carsten Overgaard modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Adrian 
Siegenthaler – Adrian Siegenthaler er valgt.  
Bro 5: Arne Albertsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Per Nielsen – Per 
Nielsen er valgt.  
Bro 6: Kristian Hansen 
Bro 7: Bent Pluszek  

Alle broformænd er valgt.  

8.  Eventuelt 

a) Havnens og sejlklubbens facebookside er ”Brugere af Virksund havn og sejlklub” 
Der opfordres til at bruge denne facebookside – eneste krav er at der holdes en 
god tone.  

b) Havnens arbejdsgrupper kan findes på hjemmesiden og blev fremvist ved mødet.  

c) Ulf opfordrer til at vigtige meddelelser lægges både på facebook og 
hjemmesiden.  

d) Leif – spørger efter hvornår det forventes det at kranen er stabil? Allan oplyser at 
der er fugt i modtageren. Der arbejdes på en løsning.  

e) Martin – foreslår at græsset ikke slås ude ved shelteren.  

f) Gerda – bænkesæt der er sat ud på græsset sættes retur efter brug – er i vejen 
når Lindy slår græs. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 
 


