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Referat generalforsamling onsdag den 15. marts 2017, kl. 17:00, Havnegade 100D: 
 
 
Punkt 1: valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Adv. Rune Aagaard fra Focus Advokaterne 
som blev valgt. 
 
Rune Aagaard takkede for valget. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. 
vedtægterne. 
 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning for året 2016: 
 
Odense Havn eller som det rette navn er nu Lindo Port of Odense er en kæmpe succes.  
Driften er gået helt fantastisk, godsmængderne er stigende, det generelle aktivitets niveau er stigende, 
udvidelsen er påbegyndt, Industriparken er fuld udlejet, Havnens forretninger går med andre ord godt på 
alle punkter. 
Lindo Port of Odense har med egne midler betalt for en revision af planerne for City Havnen, og med 
applaus fra Byrådet fået planen politisk besluttet også. Ændringerne muliggør en igangsætning/fortsættelse 
af urbaniseringen af det inderste af City Havnen. Selvfølgelig med en streng fokusering på størst mulig 
profit til Lindo Port Of Odense. 
Der skeles på ingen på til ”sustainable CSR”, PeoplePlanetProfit PPP trekanten, men alene til benhård rå 
størst mulig profit til Lindo Port Of Odense. 
Udvidelsen af havnen ved Industrikajen er i gang og vil skabe et unikke faciliteter og give et grundlag for en 
udvidelse af Lindo Port Of Odense mange år frem tiden – Også godt for FYN, FYN kommer på landkortet. 
Lindo Port Of Odense – industripark er med baggrund i den klynge-opdagelse som er kommet i at flere 
typer af virksomheder går sammen og via de unikke faciliteter løser en mangesidet opgave som ikke ses 
andre steder i vores del af verden – meget spændende erhvervsmæssigt, noget som vi kan lære af alle. 
Gennem tillid og samarbejde kan der løftes enormt meget mere til gavn for alle. Industriparken er også en 
prøvesten for – hvad skal vi kalde det en Offentlig/privat struktur hvor grænserne for hvad man kan/må 
testes af, Havneforeningen følger naturligvis tingene, men det er ikke muligt for os at have en kvalificeret 
holdning til ret og forkert. 
Havneforeningen har afholdt 6 bestyrelsesmøder, der er afholdt 4 arrangementer, én studietur, mange ad 
hoc møder med forskellige temaer og deltagere. 
Bladt Industries, Lindø 
Havnekulturfestivalen 
Odense Havnebad og gl. biler 
Nyrårskurs 
Rotterdam. 

- Rotterdam har gennemført en urbanisering af gamle havn og tilført den et rigt varieret liv med 
andre erhverv, restauranter og cafeer samt naturligvis beboelse og hoteller. Den gamle havn er 
blevet en integreret del af byen og en særdeles aktiv del af byen og der selvfølgelig stadig en stor 
nybygget industri og container havn bygget til helt ude ved/i kysten. Kan vi sige 15-20 år foran 
Odense. Vi gennem mange år set mange havnebyer hvor udfordringerne har været meget lig 
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Odenses, og hvor disse er løst til stor tilfredsstillelse for såvel borgere som virksomheder og så 
sandelig også byerne.  

Apropos studietur – så må indeværende år vise om det er noget der skal fortsættes med. Til Rotterdam i 
bus kræver at der som minimum deltager 30 ellers er der nogen ting som bare bliver for dyrt, bus, båd etc.. 
Til Rotterdam endte vi på 22 deltagere mod et budgetteret deltagerantal på 34, dette betyder altså at bus 
og båd bliver for store poster. Men vi forsøger igen i 2017 og min opfordring til jer er at deltage. Dels er der 
et fagligt godt indhold men også det netværksopbygning som der er er værdifuldt såvel for den enkelte som 
for den virksomhed som du repræsenterer. 
Vore arrangementer i indeværende år har alle haft temaet – netværk – vi har ingen igangværende 
”slagsmål” med Havnen eller kommunen og derfor ikke haft nogen debatmøder med disses 
repræsentanter. 
MEN husk det er i stille vejr vi skal rebe sejlene – det hjælper ikke når først stormen raser. Jo tættere et 
netværk vi skaber i rolige tider desto stærkere er vi når det behøves. DET ER VIGTIGT AT VI FÅR FLERE 
MEDLEMMER – en ekstrem billig foreningen kr. 1.600,- pro. anno og ja vi gør gavn det har historien vist. 
For øjeblikket er der ingen, gentager ingen udvikling i gang på mellemhavnen – altså fra Toldbodgade og 
hele vejen du til HJ Hansen Havnegade 100D hvor vi sidder i dag. 
Alle initiativer her bliver stoppet i forvaltningen med henvisning til besluttede lokalplaner samt støjmålinger 
lavet før ændringer (Brovægt, Unicon, Lantmannen). Ingen muligheder for miljøudvikling (cafe, restaurant, 
butikker) mod kajen. Der er ingen renoveringsprojekter i gang på den eksisterende bygningsmængde. 
Alle på mellemhavnen kan få kontrakter forlænget, selvfølgelig på Havnens markedsmæssige vilkår. 
 
Vi skal være bedre til professionelt netværkning, derfor vi i bestyrelsen har taget dette punkt på vores 
forenings dagsorden. Et sted at starte hvor der umiddelbart ville være gavn var f.eks. Odense Kommune (– 
tænk sig hvis vi i Havneforeningen pludselig havde Odense Kommune som en positiv, aktiv, hjælpende 
medspiller på en række områder som ellers kan give nogen stød på manchetterne.) Tag fat i dem allerede i 
aften og lav en samarbejdsaftale eller en aftale om at tale tættere sammen. 
Jeg vil på bestyrelsens vegne takke alle medlemmer som har deltaget i et eller flere arrangementer og ser 
frem til at endnu flere vil deltage i dem som kommer og blot i flæng nævne: 

- Virksomhedscrawl  
- Havnekulturfestival med sejltur på Skonnerten MaryAnne 
- Studietur Stettin 
- Nytårskur 

Vel mødt. 
 
Punkt 3: Årsregnskab 2016 
Vedhæftet som bilag. 
Generalforsamlingen godkendte det reviderede årsregnskab uden anmærkninger. 
Punkt 4: Bestyrelsesmedlemmer: 
Poul Strandmark, Bluepack A/S  – ville gerne modtage genvalg 
Ib Oman Haahr, HTS-Fyn – ville gerne modtage genvalg 
Begge blev genvalgt. 
Øvrig bestyrelse som ikke er på valg: 
Jacob Jensen, El Jensen A/S 
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Erling Møller Nielsen, H J Hansen Genvinding A/S 
Kim Thygesen, Blue Water A/S 
Punkt 5: Suppleanter: 
Jes Duusgaard, Gardit A/S , - ville gerne modtage genvalg 
Kristian Isager, Isager Arkitekterne I/S – ville gerne modtage genvalg 
Begge blev genvalgt. 
Punkt 6: Revisorer: 
Torben Tolstrup, Lemvig&Müller A/S  
Mogens Lindkjær Jacobsen, Odense Savværk A/S 
Blev valgt. 
 
Punkt 7: kontingent for 2017: 
Bestyrelsens forslag om fastholdelse af kr. 1.600,00 blev vedtaget. 
 
Punkt 8: eventuelt 

- Virksomhedsbesøg og netværk mandag den 8. maj 2017 
- Sejltur med Skonnerten Mary Anne lørdag den 27. maj 2017 
- Studietur til Stettin Polen 14.-17. september 2017 (program og tilmelding vedhæftet) 
- Arrangement november 2018 
- Nytårskur årsskiftet 17/18 
- Generalforsamling marts 2018 

 
 
 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen blev konstitueret således: 
Formand Poul Strandmark 
Kasserer Jacob Jensen 
Referent Ib Haahr 
Medlem Kim Thygesen 
Medlem Erling Møller Nielsen 

1. suppleant Jes Duusgaard 
2. suppleant Kristian Isager 

 
 


