
Dagsorden bestyrelses- og byggemøde 
man. D. 23/1-23 kl.19.00 2023 

Fremmøde: Mads, Per P, Per S, Pløk, Finn, Pernille  
Gæster (brobyggere): Torben, Kim, Gert 
Afbud: Kjeld 

• Velkommen 

• Fastsættelse af dato for generalforsamling: fredag den 17.3.2023  
 

• Siden sidst 

o Vi har fået tilladelse til at bygge haven af kystdirektoratet og til at dyrke tang 

o Vi er i gang med et projekt sammen med Århus Universitet omkring tang dyrkning. 
Men der er desværre ikke sket noget særligt endnu.  

o Vi har fået 155.000 DKK af VELUX fonden til at bygge for.  
o Pælene er bestilt, de bliver formentlig leveret i løbet af februar. Der er bestilt 3 

ekstra pæle. Vi skal have slået 13 pæle. Der er også bestilt plasticrør til at sænke 
over pælene.  

o Pæle bliver slået omkring uge 11, derefter kan byggeriet starte.  

o Træet der skal bruges til platformen, er bestilt (næsten det hele).  
o Arbejdsholdet har meldt sig: Per, Per, Finn, Torben, Kim, Gert 

o Arbejdsholdet beslutter hvornår de går i gang. Men det bliver først når pælene er 
slået i.   

o Vi afventer stadig godkendelse fra fiskeriministeriet. Får vi ikke tilladelsen til 
havhaven, så søger vi om enkeltmandstilladelse. Så får vi 8-10 x 10 meters line og 
det svarer til hvad der er plads til på platformen. Ansøgning til dette ligger online.  

• Årsberetning 

o Er udarbejdet og ligger i dropbox. Sendes med indkaldelse til generalforsamling  
• Regnskab 

o Udarbejdet og ligger i dropbox. Sendes med indkaldelse til generalforsamling 

• Hvad skal vi være med til i 2023 

o Havnens dag 10. juni – Per og Per kigger på at lave mad til havnens dag, med hjælp 
fra medlemmer.  

o Madens Folkemøde, Engstofte Gods 2-3 juni (Ikke endelig besluttet om vi deltager, 
det afhænger af om vi får stand af kommunen og om de godtgør udgifter)  

o Generalforsamling onsdag den 17. marts kl. 18.00. Kjeld laver maden hvis han kan, 
ellers skal vi have hjælp fra andre medlemmer.  

o Medlemsmøde Efterår – dato fastsættes senere   
• Budget Oplæg 2023 

o Havnens dag & Madens folkemøde -kr.2000,00  
o Husleje SMG kr. -2000,00 

o Hjemmeside One.Com + Hosting i alt kr. -1200,00 

o Møder kr. -3000,00  
o Generalforsamling kr. -2000,00 

o Bankgebyr kr. -1000,00 

o Fonds & Puljemidler kr. +160.000,00 

o Kontingent medlemmer ind est. kr. +15000,00 

o Over/underskud budget kr. +8.800,00  
 

• Generalforsamling afholdes den 17. marts kl 18.00 med spisning i SMG Klubhus.  



o På valg i år: Formand, næstformand menigt medlem. Sekretær: stiller ikke op til 
genvalg. Suppleanter og revisor også på valg 

o Dagsorden sendes ud af sekretæren primo februar.  
 

• Eventuelt 

o Ingen indlæg 


