Generalforsamling Roskilde Havneforum
Dato: 15. juni 2020
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning 2019
4. Regnskab
5. Arrangements-ceremoniplan for det kommende år, skitse Cl informaCon og herunder
oﬀentliggørelse af bestyrelsens målsætninger for året
6. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. (Elektronisk eller pr brev)
7. Valg af bestyrelse for 2 år
Bestyrelse 2019:
•

Formand: Iben Blum – Salsa LaCna. Ikke på valg

•

NæsWormand: Knud KrisCansen – Roskilde Spillemandslaug. På valg, ønsker genvalg

•

Kasserer: Michael S. Olesen - Roskilde havneselskab. På valg, ønsker genvalg

•

Ulla Werk - Roskilde roklub. På valg, ønsker genvalg

•

Pia Kloster – Roskilde jazzdays. Ikke på valg

•

Søren Nielsen – Vikingeskibsmuseet. Ikke på valg

•

Jes … – sejlklubben. På valg, ønsker ikke genvalg

8. Valg af intern revisor
9. Eventuelt

Referat:
Til stede: Roskilde Jazzdays, Marineforeningen, RødderFødderStemmer, Roklubben, Salsa LaCna,
Roskilde spillemænd, Havneselskabet, Roskilde Oplevelseshavn, Vikingeskibsmuseet, m.ﬂ.
Ad1. Dirigent: Iben Blum
Ad2. Referent: Søren Nielsen
Ad3.
Beretning 2019:
• 110.000 kr fra Roskilde kommune Cl akCviteter på havnen.
• Caribisk agen
• Jazzdays

•

Julemanden

•

Rødder Fødder Stemmer

•

Vild med vand

•

Træf, Fjordens træbåde

• Mv
- Uﬀe Clemmensens projekt i bassin v vandrehjemmet forbliver i ROH regi
- Roskilde Havneavis samler havnens forskellige historier fra forskellige foreninger, museer og
interessenter på havnen. Avisen distribueres Cl havneforums medlemmer, der videresender/uddeler Cl
egne medlemmer + lokale poliCkere. Alle nyheder fra medlemsforeningerne samles i avisen, alle
historier er velkomne.
Der opfordres Cl, at alle havnes aktører, foreninger, forretninger m.m. kommer med input Cl den.
Vi kan stå for den, men det er brugere af havnen der skal gøre den god.
Ad4.
Regnskab 2019: Michael og Iben har lavet udkast Cl Henrieje (Havneforums administraCve
assistance), der sæjer regnskabet op.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og af foreningens revisor.
Budget 2020: Bestyrelsen foreslår, at konCngentet sæjes Cl 0 kr i 2020 pga coronakrisen. Og at den
næste konCngentopkrævning udskydes Cl januar 2021. KonCngentstørrelsen forblev uændret.
Havneforum har igen fået bevilget 115.000 kr fra Roskilde kommune. Disse penge returneres Cl
kommunen, hvis de ikke bliver brugt i år.
Regnskab 2019 og budget 2020 blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad5.
Roskilde Havneforum kan støje arrangementerne med evt økonomisk Clskud og prakCsk hjælp med
f.eks. teltopslagning.
Medlemmerne står i endnu højere grad fremover selv for at gennemføre arrangementer, rejse teltet,
søge penge, rydde op, mv. Iben undersøger hvordan kommunen fremover kan udbetale de bevilligede
penge direkte Cl hver enkelt arrangement.
Formålet med deje er, at Havneforums bestyrelse ikke har Cd og kræger Cl at rejse telt, rydde op,
administrere Clskud fra kommunen mv. for andet end for Roskilde Havneforums egne akCviteter.
I 2020 hjælper Havneforum med:
• Udlåne teltet Cl medlemmerne
• Gennemføre arrangementet: Julemanden kommer Cl havnen
• Gennemføre mindre arrangementer (uden cvr-nummer), som støjer op om Havneforums
formål.
Havneforums formål er (fra vedtægterne):
Foreningens formål er, at udvikle havneområdets potentiale bedst muligt afstemt efter havneområdets profil,
samt interessenternes og brugernes ønsker. Havneområdet er defineret som området fra Tømmergrunden til
Kællingehaven. Foreningens idégrundlag er, at medvirke til at bygge videre på havneområdets egenart som
et rum med højt til loftet, kultur, mennesker og liv i området mellem by og fjord.
Idégrundlaget søges realiseret ved hjælp af dialog, koordinering og samarbejde.

Ad6.
Der ikke kommet nogen forslag.
Rødder Fødder Stemmer har orienteret, at alolder pardans og musik den 19. august, eger gældende
corona-regler.
Ad7.
Jes - ønsker ikke genvalg Cl bestyrelsen.
Knud KrisCansen, ønsker genvalg – valgt
Michael S. Olesen, Roskilde havneselskab, ønsker genvalg – valgt
Ulla Werk – Roskilde roklub, ønsker genvalg – valgt
Roland – Marineforeningen sCller op som nyt medlem – Valgt
Bestyrelse 2020:
• Formand: Iben Blum – Salsa LaCna. Ikke på valg (på valg næste år)
• NæsWormand: Søren Nielsen – Vikingeskibsmuseet (på valg næste år)
• Knud KrisCansen – Roskilde Spillemands Laug
• Kasserer: Michael S. Olesen - Roskilde Havneselskab
• Ulla Werk – Roskilde roklub
• Pia Kloster – Roskilde jazzdays (på valg næste år)
• Wilhelm Rohland Larsen – Marineforeningen
Ad8. Intern revisor BeCna Madsen blev genvalgt som foreningens revisor.
Ad9.
•

•
•

Bo fra Roskilde Roklub fortalte om gennemførelsen af et 100 km kaproningsarrangement i juli
måned. Løbet gennemføres i selvbyggede ’costal robåde’. Der forventes omkring 20-25 både.
Det foreslås, at alle havnens aktører bakker op om det
Der bliver lagt bøjer ud langs Frederiksborgvej, som roerne kan holde sig indenfor. Her kan de
være i fred for andre større både.
Michael S. Olesen bliver ﬁlmet af TV2 Lorry den 24. juni kl 14-16.00. Michael skal vise hele
Roskilde havn frem fra Vikingeskibsmuseet i øst Cl Kællingehaven i vest, med alle de
forskelligartede foreninger og akCviteter, der ﬁndes her.

Referat 16-07-2020, SN

