
Referat af 
Årsmøde i Foreningen Vedbæk Havnedag 2022

Mødedato/sted: Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 17.00 i Vedbæk Sejlklubs lokaler Vedbæk havn

Tilstede:
Jac Kristensen, Per Carøe. Tom Olsen, Mette Torp, Jesper Klein, Erik Mollerup, Hans Henrik Goth,
Daniel Carlsson, Michael Lyhne, Lars Wiskum, Bjarne Lyngeraa,  

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Erik Mollerup blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, den udsendte 
dagsorden var i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og forsamlingen var 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne – jf. § 6.

2.     Udvalgets beretning  
Som formand for Foreningen Vedbæk Havnedag gennemgik Lars Wiskum årsberetningen. 

Følgende punkter blev især fremhævet:
Igen en ”normal havnedag”
Aflysningen af midtvejsfesten
Det positive samarbejde med havnens foreninger og restauranter vedrørende afvikling af 
havnedagen.
Tak til sponsorer og alle der har medvirket til at gennemføre havnedagen.
En særlig tak til Pia for at træde til.
Lars kom også ind på evalueringen af dagen og udtalte at man løbende ønskede at udvikle dagen 
samt andre aktiviteter
Man er meget opmærksom på at begynde planlægningen i god tid (timingen)
Mulighed for øget samarbejde med Vedbæk Grundejerforening (Hans Henrik Groth)

Beretningen blev udleveret til mødedeltagerne. Beretningen er vedlagt dette referat. 
Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget

Regnskab

Bjarne L gennemgik og kommenterede det opstillede regnskab pr 5. oktober som er identisk med 
det netop modtagne reviderede regnskab fra revisoren.
Resultatet pr. 5. oktober viser et underskud på selve havnedagen kr. 2603 kr, hvilket blandt andet 
skyldes større (godkendte af HU) udgifter til aktiviteter, i alt godt 31000 kr. Underskuddet er blevet 
begrænset af større indtægter 
Regnskabet er revideret af foreningens revisor på grundlag af foreningens bogholderi (alle 
transaktioner foregår via foreningens bankkonto). 
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Budget

Lars W og Bjarne L kommenterede budgettet for 2023:
• Budgettet for 2023 tager udgangspunkt i regnskabet for 2022, men er dog rimeligt 

”konservativt”
• Vi vil atter søge kommunalt tilskud og håber at vi fortsat kan modtage denne støtte

Regnskabet og budgettet er udleveret til mødedeltagerne.

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af dato for afholdelse af Vedbæk Havnedag 2023
Søndag den 13. august 2023 (en uge efter skolestart)

6. Valg af havnedagsudvalgets medlemmer for det kommende år

Havnedagsudvalget består således i 2023 efter valg:
 Havnens Samarbejdsudvalget – Jesper Klein
 Vedbæk Havns bestyrelse/havnekontor – Lars Olsen/Michael Lyhne
 Vedbæk Handels- og Erhvervsforening – Mette Torp 
 Rudersdal Kulturparaply –Jack Kristensen. 
 Rudersdalborgere (uafhængige af foreninger) – Lars Wiskum, Bjarne Lyngeraa, Erik Mollerup 

og Per Carøe, Claus Jørgensen (som ekstra medlem med arbejde som kommunikator)

Det blev foreslået at HU skal udarbejde en ændring til vedtægterne, således at der opnås større 
fleksibilitet med hensyn til antal af HU medlemmer og derved nemmere kan nedsætte 
arbejdsgrupper.

7. Valg af revisor
Lars Lindgreen blev genvalgt som havnedagsudvalgets revisor.

8. Fordeling af overskud
I det der ikke er overskud i år, skal HU  på et af de første møder tage stilling til hvor meget og 
hvordan der skal udloddes af hensatte midler jvf. Vedtægternes § 9.6

10. Eventuelt

 Hvordan kan man informere bedre i løbet af havnedagen, evt opsættelse af videoskærm 
med oversigt. 

 QR kode til info på mobiltelefon?.
 Kan der laves et Temahjørne i forbindelse med visionsudvalgets fremlæggelse på 

havnedagen?
 Hans Henrik Groth orienterede om de aktiviteter som VG arbejder på og nævnte bl.a. Sct 

Hans og Kulturnat arrangementerne , og mente at der var en god mulighed for samarbejde 
med VHD.

 Daniel Carlsson kunne oplyse at det forventes at der bliver ”juletræstænding” torsdag den 
1. december.

Konstituering af HU vil foregå på næste møde i HU.

Dirigent og formand takkede for godt møde.

Referent: Bjarne L.  11. oktober 2022    Godkendt af dirigent Erik Mollerup 12. oktober 2021
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