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Generalforsamling 

13. november 2013 
Nappedam Bådelaug 

 

 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Tor Andersen. Han blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig og varslet rettidigt. Der var 68 stemmeberettige medlemmer 

fremmødt. Marianne Brenholdt, Gitte Lauersen og Jørgen Bang blev valgt til stemmetællere.  

 

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

Formand Henrik Veggerby aflagde beretningen. Den indeholdt orientering om årets mange tiltag, 

aktiviteter mv. Desuden blev bestyrelsens planer for det kommende år fremlagt. Beretningen blev 

herefter godkendt af forsamlingen. Beretningen kan i hele sin ordlyd læses på klubbens hjemmeside 

www.nappedam.dk 

(Kopi af beretningen vedlægges som bilag) 

 

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

Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet 2012/2013. Jytte oplyste, at det var første 

regnskabsår med klubbens nye regnskabssystem, og med deraf følgende nyt layout. Enkelte 

spørgsmål til regnskabet fra forsamlingen blev besvaret og regnskabet blev herefter godkendt.                                                    

(Kopi af regnskab 2012/2013 vedlægges som bilag) 

 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år: 

Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde budgettet for 2013/2014. Der var enkelte spørgsmål til budgettet 

fra forsamlingen, men der var enighed om, at det så tilfredsstillende ud. Budgettet blev herefter 

godkendt, 

(Kopi af budget 2013/2014 vedlægges som bilag)   

 

5. Fastsættelse af kontingenter,havneafgifter samt pladshaverindskud mv. 

Henrik Veggerby orienterede om bestyrelsens forslag om at hæve prisen for passivt medlemskab, fra 

de nuværende kr.150,- årligt, til kr.450,-årligt. Begrundelsen herfor er, at klubben har underskud på 

det nuværende beløb, da der bl.a skal betales til D.S og til udsendelse af Lanternen pr. medlem. Øvrige 

satser på klubbens prisblad foreslås uændrede i 2014. Forslaget blev diskuteret blandt forsamlingen 

og blev herefter godkendt.    

 

6. Valg til bestyrelsen: 

Dirigenten orienterede om, at formand Henrik Veggerby og bestyrelsesmedlem Michael Maj ikke 

ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Henning Madsen som ny formand. Henning fremlagde en kort 

præsentation af sig selv, og blev herefter valgt uden modkandidater. Da Henning er 

bestyrelsesmedlem i forvejen, skulle der således vælges to personer til bestyrelsen. Endvidere var 

posten som suppleant på valg. Nuværende suppleant Egon Sørensen var villig til genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Frans Sørensen og Henning Hansen som kandidater til bestyrelsen. Nogle 

medlemmer foreslog Karsten Kristiansen og klubbens tidligere kasserer Vermund Søgaard Sørensen 

foreslog sig selv som kandidat. Kandidaterne præsenterede sig herefter for forsamlingen. Dog var 
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Frands Sørensen ikke tilstede pga. arbejde. Herefter gik man til skriftlig afstemning. Resultatet blev 

som følger:  

Frands Sørensen 53 stemmer, Henning Hansen 30 stemmer, Karsten Kristiansen 30 stemmer og 

Vermund Søgaard Sørensen 19 stemmer. Det betød ny afstemning om den sidste bestyrelsespost 

mellem Henning Hansen og Karsten Kristiansen. Resultat af 2. afstemning blev som følger: 

Henning Hansen 37 stemmer, Karsten Kristiansen 28 stemmer og 1 blank stemme. 

Sluttelig blev Egon Sørensen genvalgt til suppleantposten uden modkandidater. 

Efter en tiltrængt kaffepause fortsatte man med næste punkt på dagsordenen. 

  

7. Behandling af indkomne forslag: 

Indkomne forslag kan læses i deres fulde ordlyd på klubbens hjemmeside www.nappedam.dk og som 

opslag i klubhuset. 

Dirigenten konstaterede to forslag indkommet skriftlig og rettidigt ifølge bådelaugets vedtægter.  

Henning Madsen orienterede inden behandlingen af forslagene forsamlingen om køreplanen for 

opførelse af nyt jolle/kajakhus, samt uddybning af havnebassinet, godt hjulpet af de fine tegninger 

udarbejdet af Claus Pedersen, og sat op på projektor denne aften Dette for at give forsamlingen indblik 

i, hvad der ønskes opført, overvejelser om mulige placeringer og i den omstændige og langvarige 

arbejdsgang med indhentning af diverse tilladelser, høringer og udarbejdelse af ny lokalplan for 

området. Også økonomien i det hele blev berørt. Der blev fra forsamlingen spurgt ivrigt ind til 

beslutningsprocessen i klubben vedr. ovenstående. Henning Madsen gjorde det klart, at større 

økonomiske beslutninger i bådelauget vedr. havneanlæg, bygninger mm. skal forelægges til 

afstemning på generalforsamlingen ifølge §16 i vedtægterne. Ordlyden i vedtægternes §13 betyder 

imidlertid, at det kun er pladshavere, der har stemmeret vedrørende havnens anlæg, drift og 

finansiering. Kajakmedlemmer og Jolleklubmedlemmer mv. kan således ikke være med til at stemme 

om nyt kajak/jollehus.  Hvorvidt dette er retfærdigt, gav anledning til en god diskussion i 

forsamlingen. Ændring af dette forhold, kræver dog forslag om en vedtægtsændring til afstemning på 

generalforsamlingen. Forsamlingen gik herefter til behandling af forslagene. 

Første forslag var indsendt af Vermund Søgaard Sørensen på vegne af flere medlemmer og består af 

to dele, dels 4 spørgsmål til bestyrelsen og et decideret forslag til afstemning. Henning Madsens 

orientering og den efterfølgende diskussion i forsamlingen, indeholdt dog svarene på spørgsmålene i 

forslaget, og man kunne gå til behandling af punkt 5 i forslaget. Vermund Søgaard Sørensen stillede 

sig tilfreds med den foregående orientering og diskussion og frafaldt derfor punkt 5 i sit forslag. 

Andet forslag var indsendt af Svend Pedersen mf. og består af flere punkter. Punkt 1 i forslaget 

omhandler ret til at bebo sin båd hele året i Nappedam, og med folkeregisteradresse og postadresse 

tilknyttet Nappedam. Henrik Veggerby orienterede om, at der ikke er noget i bådelaugets vedtægter, 

som forhindrer dette. Der var således ingen grund til afstemning om dette punkt. Bestyrelsen 

forholder sig dog ret til at opkræve en vis betaling herfor, da det vil være forbundet med ekstra 

udgifter for bådelauget 

Svend Pedersens foreslår endvidere, at pladsejere, som ikke selv bruger deres plads i mere en 3 år i 

sammenhæng, skal afgive pladsen til Nappedam Bådelaug til salg, og at havneafgiften for ejere såvel 

som lejere skal være samme størrelse. Begge forslag blev nedstemt af forsamlingen. Da ingen af 

ovennævnte forslag blev vedtaget frafaldt sidste forslag omhandlende en evt. vedtægtsændring til 

effektuering af de foregående forslag.  

    

8. Eventuelt: 

Herefter fik forsamlingen en kort orientering om årets gang i Jolleafdelingen og Kajakafdelingen fra 

henholdsvis Mads Holm Andersen og formand i Kajakafdelingen Anne Mette Jørgensen. Begge roste 

samarbejdet mellem de to afdelinger og bestyrelsen samt udsigten til et nyt jolle/kajakhus. Fremhævet 

blev også den nye flisebelægning ved jollehusene, lavet af arbejdsholdet sidste vinter. 

Peter Simonsen spurgte ind til kontingentforskellen på passivt medlemskab kontra 

kajakmedlemsskab. Henrik Veggerby forklarede, at det lavere beløb fra kajakmedlemsskab til 

bådelauget skyldes tilbageførsel af en del af klubkontingentet fra bådelauget til kajakafdelingen, men 
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at dette tilbageførte beløb fremover skal revurderes, da det er tiltænkt som opstartshjælp til 

afdelingen. 

Eva Baht spurgte til digitaliseringen af Lanternen. Bestyrelsen har pt. ingen planer om at erstatte 

udsendelse af Lanternen på papir med en digital udgave, men indtil videre blot lade den digitale være 

en supplering. 

Carl Pedersen opfordrede til at hæve beløbet til aflønning af klubbens kasserer, grundet den 

forholdsvis store arbejdsindsats denne post kræver. Denne opfordring overvejes af den nye bestyrelse. 

Mie Jensen orienterede på vegne af aktivitetsudvalget forsamlingen om, at sæson 2014 bliver den 

sidste med det nuværende udvalg. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde sig til at fortsætte 

dette fortrinlige arbejde, som det nuværende udvalg har præsteret. 

Henning Wittrup efterlyste en bedre diciplin vedr. oprydning omkring jolle/kajakhusene. 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

Henning Madsen afsluttede aftenen med en tak for indsatsen i bestyrelsen til Henrik Veggerby og 

Michael Maj, og der blev uddelt en vingave fra bådelauget til begge.  

Ref. Michael Maj 

 

Ovenstående referat tiltrædes 

Tor Andersen 

Dirigent 

 

  

 

   

 

  

  


