
Levende Hav Generalforsamling 2019 d. 23 marts, Reersø.  
 
Referat 
 
Efter debat med direktøren for havbruget Musholm blev der afholdt generalforsamling.  
 
1.Valg af dirigent og referent 
 
Dirigent: Jens Asger Hansen 
Referent: John Graversgaard. 
 
2. Formandens beretning. 
 
Årsberetning ved formanden Kurt S. Christensen blev fremlagt mundtligt og skriftligt. 
I den forbindelse udtalte formanden mindeord om afdøde Ruud Bekker. 
 
I øvrigt nævnte formanden bla.: 
 
-Knud er sygemeldt og blevet opereret og forventes forhåbentlig snart at være tilbage. 
-Anton kølhales i 2019 og plan for flere havnebesøg og Folkemødet. 
-Ny hjemmeside er under udarbejdning. 
-”Kystens Parlament” igangsættes med Amatørfiskerne. 
-Hav og Klima. Plan om ny udstilling. 
-Havpolitisk Forum 2019. Fokus på hvor blev fisken af? 
-Fokus på EU`s Vandrammedirektiv og regeringens ønske om udsættelse til 2027 
 
Under debatten om beretningen blev bla. nævnt: 
 
-Brug for aktive til praktisk arbejde med klargøring af Anton. 
-Forslag om at Anton samarbejder med Greenpeace.  
-Det koster 5000 kr om dagen at sejle med Anton. 
-Vi har fået invitation til Uddevalla. 
-Vi er internationale. Sidste år på lang tur i Tyskland. 
-Kystfiskererhvervet er helt nede i nul, men stigning i det rekreative kystfiskeri især garn og stang. 
-FN`s Verdensmål 14 om livet i havet er indskrevet i formål for Kystens Parlament. 
-Friluftsrådet har øget interesse for havet. 
-Plasticforurening, vi bør engagere os her, hvor de unge også har meget fokus. LLH er i gang med 
kampagne mod ”spøgelsesgarn” som jo er plastic. Konsortium med Strandingsmuseet og J Day 
Contractor om spøgelsesgarn. Fokus på tabt fiskerigarn. Vi er med i Seas At Risk og de har også 
stor viden om dette.  
-Hvis fisken er væk så er det sandsynligvis fordi den er fanget(Jan Larsen citat). 
-Snak om multer som opdrætsfisk. Den kan leve af græspiller. 
-Forslag fra Bent Hindrup om at LLH går med i et multeprojekt. 
-Bent Hindrup: Et årige planter en hovedårsag til klimakrisen. Slider på naturen. Mere græs er 
fremtiden. 



-Potentiale for at promovere ”skidtfisk” som menneskeføde, f.eks. ansjoser, brisling, tobis, 
blåhvilling) Fisk som spises i andre lande. Kan serveres ved Anton..intet er så godt som noget at 
æde og drikke. 
-Spørgsmål: Er det en vigtig strategi for LLH at få havbrug på land? Der er jo også forurening og 
stort energiforbrug her. Er det ikke for miljøbelastende? 
-Måske skal vi gentænke havbrug på en ny måde? Med en mindre belastende metode? 
-Dambrugs-teknologi er kendt.  
-Brug for mere afklaring i LLH. 
-Forslag: Solidaritet med færingers ret til grinder. 
-Formanden Kurt replicerer at LLH var presset af lov 111 som var grotesk og vi måtte reagere. Men 
vi må diskutere det mere konkret. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  
 
3. Årsregnskab ved kasserer Erik Bjørn.  
 
Kutter Anton er den tunge del i regnskabet. Vi skal ”brande” den bedre og spytte mere i kassen. Vi 
skal selv finde pengene. Der er projekter i gang så det forventes at se bedre ud næste år. Der 
fremsættes forslag om en gruppe af ældre som undergruppe. Friluftsrådet bevilger nemlig til 
ældreaktiviteter, så en gruppe af Antons Venner kan søge. Ansøgning lavet af Dorte Birkmose som 
får applaus for dette. Bestyrelsen vil se på det.  
 
Regnskabet blev godkendt og en enkelt undlod at stemme.  
 
4.  Evaluering af igangværende og afsluttede projekter 
 
Pt. ingen projekter. Havpolitisk Forum næste år.  
 
5. Indkomne forslag 
 
Ingen. 
 
6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent 
 
Ikke forelagt noget budget. Bjarne: Bestyrelsen anbefales at der udarbejdes et budget. 
 
GF pålægger bestyrelsen at udarbejde budget på GF 2020.  
 
Forslag om lille kontingentforhøjelse. Efter debat vedtages det at fastholde det nuværende 
kontingent. 
 
7. Valg til bestyrelsen (på valg er: Kurt, Henrik, Zhanna og Jakob.) 
 
Alle modtager genvalg. 
Jørgen Rud vælges som suppleant.  
 
8. Valg af revisor 
 



Der anvendes statsautoriseret revisor Kvist & Jensen AS. Genvælges.  
 
9. Evt.  
 
Dorte Birkmose anbefaler at søge fonde bla. Veluxfonden, f.eks. søge udstyr til Anton. Laver 
ideudkast til ansøgning om udstyr i forbindelse med brug af Anton. En gruppe ældre kan søge i 
forbindelse med ”aktivt fritidsliv i naturen”. 
Ib mener at det er på tide ”vi går i land”, da udledning far landbruget smadrer vores hav. Det vi 
laver er kun brandslukning. I Lille Bælt er der ingen ilt. Hvordan får vi talt med bønderne?  
Flot kalender og tak til Knud og Keld.  
Dokumentationsfilm festival i Kbh. Filmen ”Sea of Shadows” anbefales.  
 


