
Grønsund Havhave 
Jernbanestien 1 

4850 Stubbekøbing	

Referat	skrevet	og	udsendt	d.	23.11.2020	

Referat	fra	Stiftende	Generalforsamling	19.	november	

Grønsund	Havhave,	Stubbekøbing:	

Deltagere:	Mads	Hansen,	Finn	Jørgensen,	Pia	Bro	Christensen,	Per	Pallesen,	Per	Sørensen,	Kjeld	Sørensen,	
Lars	Weesgaard,	Per	Thomsen,	Anne-Marie	Wesselhoff	&	Pernille	Sahl		
Afbud:	Dorthe	Holtse	Jeppsen	

	
Mads	indledte	mødet	med	at	byde	velkommen	og	give	en	kort	opdatering	omkring	hvad	der	er	sket	siden	
sidst.	Herunder	kontakt	til	kommunen	både	i	forbindelse	med	undervisning	og	tilladelse	til	placering	af	
platform	v.	Østmolen.		
	
Herefter	fortsatte	mødet	jf.	tidligere	udsendt	dagsorden:	 

1. Valg af dirigent: Mads  

2. Valg af referent: Pernille  

3. Præsentationsrunde: hvorfor vil du være med (max 2 min. per snude) 

Mads: Idemanden bag havhave projektet, har sat et par liner ud, ud for campingpladsen hvor der er 
små muslinger. Hørte om Havhøst og tænkte at det kunne være interessant at lave gøre ideen til en 
forening 

Anne-Marie: Har været med i en havhave i København, og syntes det er en spændende ide og vil 
gerne være med i et lokalt projekt 

Per: Spændende projekt og vil gerne engagere sig sammen med andre lokale 

Pia: Elsker vand, har en faglig baggrund som biolog og har tidligere udført muslingeforsøg. Vil gerne 
stille sin faglige baggrund til rådighed i foreningen 

Kjeld: Uddannet kok, har skrevet en kogebog, har arbejdet 20 år i fødevaredirektoratet. Har dykket 
efter muslinger andre steder, og syntes det er et spændende lokalt projekt.  

Per/Pløk: Medlem af sejlklubben og har været med i Mads projekt siden opstart, syntes det er et 
spændende projekt.  

Per S: Spændende projekt og vil gerne engagere sig lokalt. Uddannet anlægsgartner og arbejdet 
med EDB og i Guldborgsund kommune.  

Finn: Medlem af sejlklubben og både han og sejlklubben vil gerne støtte op om alle lokale 
vandprojekter. Har været med siden Mads opstarte og har dyrket sukkertang, der dog ikke holdt da 
vandet blev varmere. Syntes det er et spændende projekt 

Lars: Syntes det er et spændende projekt. Syntes det er dejligt at der sker noget i Stubbekøbing som 
man kan engagere sig i, og måske være med til at skabe lidt liv og udvikling i byen.  

Pernille: Elsker vandet/havet at være på det, i det og under det. Elsker muslinger, ved ikke noget om 
havbiologi, men syntes det er spændende og vil som nytilflyttet gerne engagere sig lokalt.  
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4. Registrering af fremmødte jf. ovenstående 

5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter 

Vedtægterne gennemgået på mødet, små ændringer tilføjet og derefter godkendt af alle 
tilstedeværende.  

6. Valg af stemmetællere: Lars/Finn 

7. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen 

Følgende stillede op og blev valgt: Mads, Kjeld, Per P, Per T, Pernille  

8. Valg af suppleant(er) 

Følgende stillede op og blev valgt: Pia Bro Christensen & Per Sørensen 

9. Eventuelt 

Mads gennemgik platformsløsning fra Hirtshals, og der blev diskuteret muligheder ifbm fiberriste mv. 
Det blev aftalt at videre undersøgelse af platformsløsningsmuligheder bliver foretaget på 
bestyrelsesmøderne.  

Per T. sørger for at oprette bankkonto, CVR-nummer, e-boks og nem konto.  

 

Dirigent 
 


