
Referat fra Ordinær Generalforsamling 17. november 2022

På Bådelaugets hjemmeside under ”Generalforsamling 2022” finder du alle relevante dokumenter,
således:

Dagsorden og indkaldelse
Bestyrelsens beretning og præsentation
Prisliste 2023
Regnskab
Noter til regnskab
Budget 2022/23
Indkomne forslag

Nedenfor med rødt referat fra Generalforsamlingen.
Referent: Anne Birthe Kajhøj og Peter Storm

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 I klubhuset torsdag d. 17. november 2022, kl. 19.30.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
   MØDE: 
   Bestyrelsen foreslår Henning Madsen – valgt
   Dirigenten bekendtgjorde at indkaldelsen til generalforsamling er lovligt indkaldt.
   Forslagene er rettidigt ophængt i klubhuset.
   Marianne, Eva og Jens Arne er valgt som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det 
kommende år.

   MØDE: 
   Formanden fremlagde beretning – godkendt uden kommentarer – 



3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
MØDE:

   Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet.
   Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen som blev besvaret, hvorefter regnskabet blev 
   godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
   MØDE: 
   Kasserer Jytte Gyldenløve gennemgik budget - ingen kommentarer.

5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.
   MØDE:
   Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til prisliste 2023.
   Efter en drøftelse af de enkelte poster blev forslaget vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

Valg af kasserer:
På valg er: Jytte Gyldenløve

   MØDE:
   Jytte Gyldenløve genvalgt

   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
   På valg er:
   Bjarne Knudsen
   Henning Buddig (genopstiller ikke)
   Peter Pedersen (genopstiller ikke)

   Bestyrelsen vil foreslå:
   Frode Hovgaard E-31
   Ditte Kirk C-30

   Andre forslag:
   Knud Nielsen D-33

   MØDE: 
   I alt afleveret 65 stemmer heraf 2 ugyldige og 1 blank.
   Bjarne Knudsen – genvalgt 55
   Ditte Kirk – 49 – valgt
   Knud Nielsen – 38 – valgt
   Frode Hovgaard – 35 – ikke valgt



7. Valg af 1 suppleant. Valg af suppleant sker normalt i ulige år, men som følge af Steen 
Jensens udtræden af bestyrelsen, har vores suppleant overtages hans plads. 
Valgperioden er derfor denne gang et år.

   Bestyrelsen foreslår Jesper Pape Larsen 
   MØDE:
  Jesper valgt

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg er:
Marianne Brenholdt.
Eva Bath
Suppleant: Birger Holmgaard (genopstiller ikke)

   Bestyrelsen foreslår Henrik Jæger
   MØDE:
   Marianne Brenholdt – genvalgt
   Eva Bath – genvalgt
   Suppleant Henrik Jæger – valgt

9. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i 
hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt 
indleverede forslag opslås i klubhuset inden generalforsamlingen. 

FORSLAG 1 
MØDE: 
Formanden gennemgik forslaget som vedrører en mindre vedtægtsændring.
Godkendt

FORSLAG 2
MØDE:
Mads Holmen gennemgik forslag 2 som vedr. nyt mastehus.
I alt afgivet 65 stemmer
For:      41
Imod:     20
Blank:    3
Ugyldig: 1
Vedtaget



FORSLAG 3
MØDE:
Henning Madsen gennemgik forslag 3 der vedr. bygning af kombineret maskinhus og 
mastehus.
I alt afgivet 65 stemmer
For:      11
Imod:    52
Blank.    2 
Ugyldig: 0
Ikke vedtaget.

FORSLAG 4:
MØDE:
Poul Erik Lading gennemgik forslaget om at holde en pause med Nattevagts ordningen.
Afstemning ved håndsoprækning hvor 9 stemte for forslaget og mange imod.
Ikke vedtaget.

FORSLAG 5: 
MØDE:
Kim Quist gennemgik forslaget vedr. el-afregning.
Efter en debat om emnet, hvor bestyrelsen gav Kim ret i at den bedste løsning vil være en 
individuel brugerbetaling af el, og at det er noget bestyrelsen arbejder på at få gennemført, 
kom forslaget til afstemning ved håndsoprækning. 3 stemte for forslaget og mange imod.
Ikke vedtaget.

10.   Eventuelt.

     Status de fire arbejdsgrupper vedrørende ”Fremtidens Havn”
De fire arbejdsgrupper ser sådan ud:
Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.          (Tovholder p.t. Peter Storm)            
Gruppe 2: Tager sig af Mastehus og materielgård            (Tovholder Bjarne Knudsen)
Gruppe 3: Kikker på udvidelse af Jolle-og Kajakhuset.     (Tovholder Jørgen Damgaard)
Gruppe 4: Tager sig af P-forhold, Miljø og grønne tiltag.   (Tovholder Peter Pedersen)
Gruppe 5: Kommunikation og hjemmeside                      (Tovholder Henning Buddig)

 

MØDE:
Gruppe 1: Gruppen har besøgt Hadsund og Mariager havne og set på deres flydebroer 
m.m. Gruppen har opmålt havnens dybdeforhold, og vurderer at der er ca. 400 m3 havbund
som skal oprenses. Nu pågår der et større arbejde med at finde ud af hvor det oprensede 
må henlægges, få indhentet priser fra diverse firmaer, herunder vurdere brotyper og udstyr 
m.v. Gruppen håber at kunne præsentere et forslag til afstemning på næste års 

Gruppe 2: arbejder videre med det mastehus som generalforsamlingen netop har vedtaget.
Der var ønske fra flere sider om, at der indtænkes etablering af solcelleanlæg på husets 
tag. Det vil antagelig fordyre projektet og måske også udsætte igangsættelsen af 
bygningen, men måske/antagelig kan der skaffes midler fra diverse fonde.



Gruppe 3: Gruppen havde en plan om at integrere et mastehus med jolle- og kajakhuset i 
forbindelse med en mindre tilbygning. Evt. også at integrerer vinterbadernes sauna. Det 
bliver ikke aktuelt med vedtagelse af nyt mastehus. Gruppen har etableret en midlertidig 
aflukket gård til opbevaring af kajakker, med ønske om at den gård kan ændres til en 
udvidelse af eksisterende bygning. 

Gruppe 4: Parkeringsforholdene er blevet forbedret væsentligt efter nye bomme og P-plads
opdeling samt skiltning. Gruppen arbejder videre med diverse miljøtiltag, og vurderer disse i
relation til de andre gruppers arbejde.

Gruppe 5: Gruppen har beskrevet vores nuværende kommunikationsveje. Arbejder med ny
hjemmeside i samarbejde med DGI.

Jolleafdelingen:
Jesper Pape, ny formand i afdelingen, orienterede. Der har i år blot været 3 faste børn 
tilmeldt og yderlig 3 interesserede (på prøve), men håber og forventer flere til næste år.
De er begyndt at planlægge næste års program.

Kajakafdelingen:
Michael Frandsen, ny formand i afdelingen, orienterede om deres aktiviteter, som der er 
mange af året rundt.

Kapsejlads:
Lars Foersom orienterede om afdelingens aktiviteter, og ser gerne flere deltagende både.

Klokken ca. 23 kunne dirigenten meddele af generalforsamlingen er slut.                    
Derefter takkede formanden de fremmødte for deres deltagelse, alle de frivillige, diverse 
udvalg, dirigenten og ikke mindst de tre fratrådte bestyrelsesmedlemmer, som hver fik to 
flasker vin.
De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen.

Referatet underskrives af dirigent og bestyrelse

Dirigent:

Bestyrelse:


