GENERALFORSAMLING
LISELEJE HAVN

30.06.18

Afholdt på Restaurant Papillon fra 10:00-11:45

Dagsorden iht vedtægterne.

Formanden bød velkommen, og bestyrelsen foreslog Hans Jørgen som dirigent, hvilket
forsamlingen var enig i.
Pkt 1: Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet iht vedtægterne,
og fik opbakning til dagsordenen.
Pkt 2: Bestyrelsens beretning ved Formanden
Efter generalforsamlingen 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Morten Lorenzen som
formand, Jens Chr. Olsen som næstformand og Søren Olsen som kasserer.
I forbindelse med kommunalvalget i efteråret 2017 blev projekt ”Liseleje Havn” en sag i
debatterne i Halsnæs. Det var specielt Danmarks Naturfrednings Forening og deres følgere
der skabte røre i andedammen, med en meget klar holdning til at der aldrig må komme en
havn i Liseleje.
Vi var rådgivet til at holde relativt lav profil i specielt debatten på Facebook, da det er meget
vanskeligt at vinde en debat med fakta, når følelser styrer indholdet.
Liseleje Havn opfordrede i valgkampen til, at der blev afholdt borgermøde i Liseleje, hvor
projektet kunne blive debatteret på et oplyst grundlag. På den måde kunne man sikre at fakta
blev præsenteret og en god, sund debat kunne danne baggrund for beslutninger.
Kommunal valget betød, at der kom en ny borgmester (Socialdemokrat, Steffen Jensen) til
roret. Borgmesteren havde under valgkampen gjort det klart, at han heller ikke støttede at der
blev bygget en havn i Liseleje, men at Socialdemokraterne i Halsnæs byråd blev stillet frit ifm
eventuelle afgørelser i byrådet.
Venstre´s tidligere borgmester, Steen Hasselriis, besluttede efter kommunalvalget, at lave en
kovending, således at Venstre i Halsnæs nu ikke længere ville støtte op om arbejdet med at
etablere en havn i Liseleje.
I forbindelse med et konkret forslag om at søge Staten om at få overført retten til eventuelt at
ophæve strandbeskyttelseslinien i bl.a Liseleje Havn, valgte et flertal i byrådet ikke at søge
herom ift Liseleje. Det blev fulgt op, af en instruks til administrationen, om at de ikke længere
må hjælpe Liseleje Havn a.m.b.a. med ansøgninger og administrativt arbejde.

På trods af, at alle partier/politikere i valgkampen var helt enige om, at der ifm større lokale
sager, skulle der afholdes borgermøder, så besluttede det nye byråd, at de ikke ønskede at
afholde borgermøde om en eventuel havn i Liseleje.
Bestyrelsen har løbende vurderet den politiske situation i Halsnæs Kommune, og har
naturligvis med bekymring noteret den modstand der pt. er for projektet i byrådet.
Formanden har afholdt møder med Erhversstyrelsen, der som myndighed gjorde det klart, at
vi stadig kan arbejde for etablering af en havn i Liseleje, da det ikke er kommunen der
bestemmer på området. Men samtidig gjorde de det klart, at såfremt der ikke er lokal politisk
opbakning til projektet, vil det nok blive meget svært at få gennemført.
Bestyrelsen er enige i, at vi skal fortsætte vores arbejde med at få etableret en havn i Liseleje.
Vi vil foreslå generalforsamlingen, at vi for egen regning afholder et Borgermøde om Liseleje
Havn. Herudover fortsætter vi med at påvirke det politiske landskab.
På vegne af bestyrelsen takkede formanden Klaus Struwe for hans mangeårige arbejde i
selskabet, nu hvor han har besluttet at give plads til andre kræfter i bestyrelsen.
Afslutningsvis benyttede formanden lejligheden til at takke bestyrelsen for det glimrende
samarbejde i det forløbne år.
--Beretningen blev modtaget og godkendt. Der var enkelte supplerende kommentarer fra
medlemmer, der primært handlede om kommunens behandling af selskabet ifm byrådets
beslutninger.
Pkt 3: Regnskab fremlagt af kasserer Søren Olsen.
Regnskab blev fremlagt og godkendt.
Pkt 4: Fremlæggelse af budget ved Søren Olsen.
Budget blev fremlagt og godkendt.
Pkt 5: Indsendte forslag – ingen modtaget
Pkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
-

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer Michael Herløv, Jens Christian Olsen, Flemming
Falck og Morten Lorenzen
Valg af suppleanter - Jan Scharling, Jan Christensen

Bestyrelsen vil konstituere sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
Pkt. 7: Valg af revisor
Nærrevision, registrerede revisorier, ved Dennis Mikkelsen blev genvalgt.
Pkt 8: Eventuelt, hvor alt kan debatteres, intet kan besluttes.

God debat, som blandt andet tog fat omkring Facebook debatten og de få ”trolde” som meget
aktivt har kommunikeret imod havnen.
Der kom et forslag om at vi tog en snak med modstanderne / Danmarks
Nturfredningsforening for at se på om vi eventuelt kan mødes og finde fælles fodslag.
Stor opbakning til at vi afholder Borgermøde i august måned, hvor vi skal forsøge at få oplyst
fremmødte om fakta omkring havnen – og meget gerne også en god fortælling om det at have
en havn i en sommerby. Der var forslag til, at vi fik en kendt moderator til at stå for
arrangementet, samt at lave decideret mock-up´s af en havn. Bestyrelsen ser på hvilke
muligheder vi har og hvad vi kan nå.
Referent: Morten Lorenzen
Dato 03.07.18

