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Til andelshaverne i       Lynæs, den 18. August 2020 
Lynæs Havn A.m.b.a. 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lynæs Havn A.m.b.a 
Søndag den 13. september 2020, kl. 10.00 

Hundestedhallen, Stadionvej 42, Hundested 
 
 

Den ordinære generalforsamling ultimo marts 2020 måtte desværre aflyses på grund af Corona pan-
demien. Da smittepresset nu er lavt, forsøges igen – men der vil være særlige forholdsregler, såsom 
større afstand, udskænkning af kaffe (ingen selvbetjening !) og afspritning før brug af mikrofon. Der 
opfordres desuden til, at der kun kommer én deltager pr. andelsplads. 
  
Der er åbent for registrering og udlevering af stemmesedler fra kl. 09.00 
Nye andelshavere, der har indbetalt andelsindskud efter den 15. juli, bedes medbringe kvittering for 
indbetalingen.  
 
Dagsorden : 
 

1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab samt fremlæggelse og godkendelse 

af drifts- og kapitalbudget for indeværende år. Resultatopgørelse 1.januar – 31. december 
2019 og balance per 31. december 2019, underskrevet af bestyrelse og revisor, kan findes på 
havnens hjemmeside eller afhentes på havnekontoret. 

 
4. Behandling af indkomne forslag 

       Etablering af et tømningsanlæg til holdingtanke, fremsat af Thorbjørn Toftum, plads 633 

        Begrundelse : 
 Lovmæssigt må holdingtanke ikke tømmes før man er mindst 12 sm fra land (det er svært når 

man ligger i Lynæs havn ) 
 Havnen skal bestille en slamsuger hvis man vil have tømt, det må være besværligt 

og bekosteligt 
 Jf. Morten er der allerede gjort klar til det ved kranen 
 Miljømæssig er det, det rigtige at gøre 

Det vil være med til at promovere Lynæs som den bedste havn i Isefjorden 
 

Bestyrelsen kan oplyse, at et tømningsanlæg koster cirka 70.000 kr, hvortil kommer installation 
til cirka 30.000 kr 

 
Etablering af permanent gæstebro 
 
Bestyrelsen forslår etablering af permanent gæstebro i svajebassinet øst for bro 7, for at imøde-
komme det øgede antal gæstesejlere samt gøre havnen mere attraktiv som destination. Etablerin-
gen estimeres at koste DKK 900.000, og med 10-15 gæstepladser forventes det at øge indtægts-
grundlaget med DKK 50-60.000 årligt. Det er således ikke en guldrandet investering, men vil 
medvirke til at skabe liv og omsætning på havnen. Se vedhæftede skitse over den tiltænkte place-
ring. 
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5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
a. Gert Møller er på valg, og villig til genvalg 
b. Tobias S. Larsen er på valg, og villig til genvalg 
c. Thomas Fuglsang, suppleant, er villig til genvalg.  
d. Torben Herslund, suppleant, er villig til genvalg 
 

6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt en suppleant 
 
7. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andele/andelsbeviser 

 
8. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav for andelshavernes bådansvarsforsik-

ringer. Kravene er uændret til 5 mkr for tingskade, og 10 mkr for personskade. 
 
9. Eventuelt 

 
 
 
 
Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andele/andelsbeviser 

 
Kursværdi udregnes med udgangspunkt i pristalsændringen, svarende til en stigning på 0,68% i 
forhold til 2019. Det skal understreges, at kursværdien ikke er udtryk for markedsværdien, idet 
handelspriserne er frigivne jf. beslutning på ekstraordinær generalforsamling i 2014. 
 
Bestyrelsen foreslår, at havneafgifterne justeres med +2,5% i forhold til afgifterne for 2019.  
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Det specificerede og underskrevne regnskab ligger til gennemsyn for andelshavere på havnekontoret 
fra den 1. marts 2020 
 
Bestyrelsen 
 
 
Til andelshaverne i Lynæs Havn A.m.b.a     August 2020 

 
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen marts 2020 

 
To store emner har præget havnens arbejde i 2019 : 

- Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen kom igennem. Det betyder færre restriktioner på hav-
nens eget areal, og at godkendelse af projekter bliver nemmere. Bestyrelsen har deltaget i en 
visions/strategi dag sammen repræsentanter fra Halsnæs Kommune for at konkretisere hvor-
dan vi kan få gavn af de nye regler. Fra kommunens side bliver der arbejdet på en ny lokal-
plan for området, som forventes færdig primo 2021, og visionsdagen havde til formål at leve-
re vore input til lokalplanen. 

- Arealudvidelsen mod øst behandles pt af Kystzoneforvaltningen, som afventer tilbagemel-
ding fra Miljøstyrelsen. Høringen er gennemført, men Miljøstyrelsen ønsker redegørelse for 
beskyttelse af markfirben før de laver en indstilling. 

Som det fremgår af regnskabet, er havnens økonomi i god gænge : Vi har et overskud på 543.919 kr, 
mod budget 371.000 kr. At resultatet blev bedre end forventet, skyldes dels lidt højere indtægter på 
stort set alle poster, samt at udgifterne blev holdt i ave. 
Der er pt 3 bådpladser til salg, men kun på 2 – 2,5 meters bredde. Alt andet er udsolgt, og ventelisten 
er retableret. Da det nu er sælgers marked, er priserne tilbage på ”kursværdi”-niveau. Nogen forsøger 
sågar at sælge over kursværdi, men havnen afregner maksimalt til kursværdien. 
 

Kursen på anparterne sættes på grundlag af nettoprisindekset

Tlf. Danmarks Statistik 39 17 34 30
Web side Danm Statistik www.dst.dk
Direkte til prisindeks www.dst.dk/priser

Pælepladser Andels- Kursværdi Afgift Afgift Kursværdi x 6%+H Afgift for lejer Afgift for landplads
størrelse indskud i 2020 2019 2020 2018 2018 2018
     2,00 m 17.500 29.203 3.608 3.698 5.450 6540 1849
     2,25 m 19.500 32.540 4.011 4.111 6.063 7276 2056
     2,50 m 21.500 35.877 4.413 4.523 6.676 8011 2261
     3,00 m 26.000 43.387 5.346 5.479 8.082 9699 2740
     3,50 m 30.500 50.896 6.280 6.437 9.491 11389 3219
     4,00 m 35.000 58.405 7.214 7.395 10.899 13079 3697
     4,50 m 39.500 65.914 8.153 8.357 12.312 14775 4179
     5,00 m 44.000 73.424 9.090 9.317 13.722 16467 4659
     5,50 m 48.500 80.933 10.022 10.272 15.128 18154 5136
Kajpladser
størrelse
     2,00 m 11.000 18.356 1.875 1.922 3.023 3628 961
     2,50 m 13.000 21.693 2.142 2.196 3.498 4197 1098
     3,00 m 15.000 25.031 2.407 2.467 3.969 4763 1233

Kurs i 2020 166,87

Kursværdi af andele Lynæs Havn
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Der er investeret i ny asfaltbelægning på kørevejene; Kun strækningen ud til østarealet langs sejl-
klubben mangler. Det bliver lavet, når vi enten har fået kørt materiale ud til et nyt østareal – eller fået 
afslag. 
Endvidere er der indkøbt for 365.000 kr stativer. For tredje gang er vi blevet overrasket over, at der 
fortsat er behov for flere stativer, men det gode er jo, at det sikrer havnen en fast indtægt i mange år 
fremover. Det store antal stativer resulterer også i mere håndteringsarbejde for havnens personale. 
Derfor har vi indkøbt rammer til støttebenene, så de kan sættes pænt og ikke blot ligger i en stor 
bunke. Endvidere hyrer vi ekstern hjælp i foråret og efteråret, idet havnens personale er fuldt optaget 
af bådhåndtering – og så får vi klager fra havnens brugere om at forårsklargøringen halter. 
Der er produceret en ”Lynæs Havn” film, som er klippet op i 24 del-elementer. De bruges på websi-
tes, sociale medier og til anden reklame. Nogle af dem er lagt ud på vor egen hjemmeside; Tag et kig 
! 
 
Badeklubben har stor tilgang, og pænt over 300 medlemmer. Det betyder at der ikke er plads nok i  
badehuset, og klubben har fremlagt forslag til udvidelse. Planen er at bygge et hus i samme design, 
forbundet til det eksisterende hus med en mellemgang, med et budget på 400.000 kr. Havnen står 
som ejer, og støtter med 50.000 kr. Hvilket er rimeligt nok, dels fordi der er andre brugere end bade-
klubben, og dels fordi brugerafgifterne giver et overskud. De øvrige midler skaffes fra fonde og gen-
nem frivilligt arbejde. 
 
Af nye tiltag skal nævnes, at vi overvejer at udvide legepladsen med vand-legeredskaber. Vi må for-
vente nogen egenfinansiering, men søger også hos LAG, Friluftsrådet m.fl. 
 
Indsejlingen til havnens østre afsnit sander til, og er nu lavere end de officielle 2,5 meter. Der søges 
derfor om uddybning; uddybningen forventes at finde sted i vinter/tidligt forår. Sandet skulle gerne 
deponeres på arealet øst for shelterne, hvor vi har søgt om at etablere cirka 6.000 m2 mere landareal. 
Tilladelsen tager dog tid, idet vi skal redegøre for, hvordan vi undgår at markfirben kommer i klem-
me under etableringsfasen. 
Surfcenteret planlægger en prøveopstilling af overnatningshytter. Hvis vi får tilladelse til at udvide 
landarealet, og dermed mere plads, kan der søges om permanente hytter. Men prøveopstillingen kan 
give en indikation på, om der er et marked.  
Lynæs har været promoveret flere gange som surfer-paradis i TV, og surfcenteret holder et antal ar-
rangementer i løbet af sæsonen, med god søgning. Det er som udgangspunkt positivt, men giver store 
problemer med parkering. Det vil naturligvis hjælpe, hvis vi får tilladelse til at udvide landarealet 
med 6000 m2, men vi kommer næppe udenom at indføre restriktioner, så man skal have parkerings-
tilladelse til nogle af arealerne. Parkeringsafgift for besøgende kan også være på tale. 
 
Til trods for den kolde og blæsende juli måned, har havnen haft besøg af mange gæstebåde, hvilket 
formentlig skyldes en kombination af den generelle opgang i bådmarkedet og Corona pandemien. 
Bestyrelsen overvejer derfor at etablere en permanent gæstebro øst for bro 7, langs molen syd for 
svajebassinet.  
 
Den frivillige arbejdsdag på havnen var igen i 2020 en god oplevelse for alle, hvor vi fik udført man-
ge fine opgaver. Over 40 mødte op og gjorde en stor indsats, så havnen fik et stort løft : Mange tak ! 
 
Med venlig hilsen 
Lynæs Havn Amba 
Bestyrelsen. 
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