
Levende Hav Generalforsamling 2020 d. 20. juni, Lemvig Havn.

, Referat

l.Valg af dirigent og referent

Dirigent: Jens Asger Hansen, Referent: John Graversgaard.

2. Formandens beretning.

Årsberetnin gfor 2019 ved formanden Kurt S. Christensen blev fremlagt mundtligt og skriftligt.

I øvrigt nævnte formanden bla.:

-Knuds bisættelse blev afholdt i Hemmed og havde en fantastisk stor tilslutning og siden er Knuds
aske blev sendt til havs af den nærmeste familie fra kutteren Anton.
-Ny skipper efter Knud er Villy( applaus) og der er dannet en gruppe omkring Villy.
-Bestyrelsen foreslår at vi stopper med årskalender og i stedet udarbejder et årsskrift.
-Pt. er der ca. 220 medlemmer og 40 medlemmer af Antons Venner. Der sigtes mod 300
medlemmer og 100 gavemedlemmer.
.KutterAntonkommer påandele, pt. erder 759 andele a l000kr
-Den politiske situation med regeringsskifte er en udvikling til det bedre, og formanden har mødt
både miljø-og fi skeriminister.
-Et organiseret skånsomt hskeri er nu kommet på dagsordenen og far sit eget mærke.
-Positivt at vi har fået støtte fra Aage V. Jensens Fond på 400.000, og heraf kan 250.000 bruges til
reparationer.
-Der er anskaffet en ophalermaskine til optagnings af garn.
- Erik deltager aktir,t fra foreningens side i EU udvalg.
-Projektet Kystens Parlament. Vi har fået bevilget 810.000 fra Veluxfonden og projekter kan nu
gennemføres i2021. Det vil ske på 10 udvalgte destinationer.
-Vi deltager i den fiskeripolitiske debat. F.eks. også omkring overvågning af fiskere i Kattegat.
-Folkemødet på Bornh olm 2029 blev Knuds sidste tu.r. Vi havde en god aftale og god placering af
Anton og CISU brugte også Anton som platform.
-Vi har været aktive omkring Food Festival med vægt på retten til mad og fødevaresuverænitet.
-Pangani projektet i Tanzania kører men der er problemer med told og vores container som ikke er
kommet ud af havnen i Dar Es Salaam.

Debat:

DN Næstformand John Clausen fra DN afdelingerne i Limfiorden nævnte problemerne med
muslinge Smart Farms og deres forurening, hvor havbunden dør. Misbruges af landbruget til at de
kan fortsætte deres forurening. Der er mange EU penge i det, og det er et udbredt synspunkt at den
såkaldte kompensation ikke virker.
DN har fået midler af Veluxfonden med fokus på bæredygtigt fiskeri og vil gerne samarbejde med
Kystens Parlament.
Michaei Bæk talte om certificering af økologisk fiskeopdræt. Landbaseret er langt mindre
forurenende end havbaseret, her også økologiske fisk. Der arbejdes på at ændre på certificeringen.


