Generalforsamling Liseleje Havn A.M.B.A.
Afholdt på Restaurant Papillon den 28. juni 2020 fra kl. 10,00 til 11,30.
Dagsorden iht. vedtægterne.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsen forslog Morten Lorenzen som dirigent, hvilket
forsamlingen var enig i.
Pkt. 1: Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet iht. til vedtægterne, og
fik godkendt dagsorden.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning ved Næstformanden.
Efter generalforsamlingen 2019 konstituerede bestyrelsen sig med Hans Jørgen Hansen som
formand, Torben Rønne som næstformand og Søren Olsen som kasserer.
På generalforsamlingen i 2018, og igen 2019, besluttede forsamlingen at følge bestyrelsens forslag
om at holde lav profil indtil vi kan se at der kommer muligheder for at få vendt stemningen for en
havn i Halsnæs Kommunes byråd.
Der har ikke været aktiviteter, udover et bestyrelsesmøde og et inspirationsmøde med Direktør
Jesper Højenvang FLID, ( Forening af Lystbådehavne i Danmark )
Her fortalte Jesper Højenvang bla. at der stadigvæk manglede en Havn i Liseleje, og støttede
bestyrelsen i at få en ny Havn i Liseleje.
Formanden har haft sporadisk kontakt til kommunen, men på nuværende tidspunkt er
der ikke nogen ændring i flertallets holdning i byrådet.
De ønsker ikke en havn i Liseleje og har specifikt meddelt at embedsværket ikke må anvende
ressourcer på projektet.
Bestyrelsen er forsat enig i at vi skal forsætte vores arbejde med at få etableret en havn i Liseleje.
Vi forslår generalforsamlingen, at vi stadigvæg i løbet af sommeren vil afholde et Borgermøde om
Liseleje Havn, og vi vil gøre alt for at påvirkede de politiske partier i Halsnæs Kommune.
Følgende emner blev efterfølgende nævnt i beretningen.
Ca. 400 – Medlemmer - Udvikling i gang i Liseleje – Erhvervsløft - Borgermøde om havneprojektet
- Borgmester og Byråd - Embedsværket må ikke anvende resurser på projektet ny havn - Natur
2000 Område – Kystdirektoratet - Skovrider Bjerregård - Miljøcenter i Roskilde –
Planlægningstilladelse - Dansk Naturfredningsforening – Turistrådet - Flid – Lystbådehavnene i
Danmark - Endags Turister - Mangel på Bådpladser i Halsnæs Kommune - Strategi frem til
Byrådsvalget 2021
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det glimrende
samarbejde i det forløbne år.
Beretningen blev modtaget og godkendt. Der var supplerende kommentarer fra medlemmer der bla.
bakkede op om borgermøde, samt at vores hjemmeside trængte til at blive moderniseret.
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’Pkt. 3: Regnskab fremlagt af kasserer Søren Olsen.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Pkt. 4: Fremlæggelse af budget ved kasserer Søren Olsen.
Budget blev fremlagt og godkendt.
Pkt. 5: Indsendte forslag.
Ingen modtaget.
Pkt. 6: Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
Genvalg af Ole Ploug, der en ledig plads i bestyrelsen, som afventer.
Valg af suppleant Jan Christensen.
Bestyrelsen vil konstituere sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Pkt. 7: Valg af Revisor.
Nærrevision, registrerede revisor, ved Dennis Mikkelsen blev genvalgt.
Pkt. 8: Eventuelt, hvor alt kan debatteres, intet kan besluttes.
Der var en god debat, hvor flere tog fat omkring at Liseleje Havnen burde bruge Facebook debatten
noget mere, for at kunne vende stemningen imod en havn.
Der var flere der ønskede at vi sidst på sommeren afholdte et Borgermøde i Liseleje, hvor
bestyrelsen for Liseleje Havn skal oplyse de fremmødte omkring fakta om en ny Liseleje Havn.
Flere indlæg om vores hjemmeside, som trængte til at blive moderniseret, bestyrelsen lovet at det
var noget af det første bestyrelsen gik i gang med efter generalforsamlingen.

Referent Hans Jørgen Hansen
Den 04.07.2020

