Frederiksværk Bådelaug
Fredag den 28. februar 2014

En ny sæson står for stævnen og blev sat i søen med generalforsamling søndag den 2. februar
2014. Nedenstående er gengivet et summarisk referat fra generalforsamlingen (den underskrevne
protokol beror ved sekretæren) samt lidt information fra bestyrelsen.
1. SUMMARISK REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 2. FEBRUAR
Formanden bød velkommen til 25 medlemmer; første punkt på dagsordenen var valg af dirigent.
Valg af dirigent.
Leif Larsen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten gav herefter ordet til
formanden for næste punkt – beretningen for 2013.
Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsessammensætningen har været uændret i hele perioden og der er gennemført 10
bestyrelsesmøder. Behandlede emner og dispositioner har været nyt nøglesystem (kr. 8.500);
Havnens dag med hoppeborg, slush-ice og popcorn (kr. 1.800); ny varmepumpe som følge af
oversvømmelse 5.-6. december (kr. 17.000); medlemsarrangementer (kr. 4.200).
Aktivitetskalenderen er blevet levet fuldt ud og deltagelsen har været fin. Forårsrengøring (10),
Standerhejsning (20), Hornfisketur (25 fiskestænger), Pinsetur (ca. 30), Sct. Hans-grill (ca. 40),
Havnens dag (rigtig mange), Herretur (ca. 60 i alt med hovedparten fra Bådelauget) og
Standerhaling (20). Endvidere har der jo været fællesspisning og naturligvis en masse sejlads –
både alene men også i fælles flok efter behag. Alt i alt en god sæson.
Livet i klubhuset bør og skal være en god manifestation af interessefællesskab og klub-ånd under
mottoet: ”Godt sømandsskab er jo ikke til diskussion ude på den blå hylde – lad os fortsat værne
om det gode sømandsskab også i klubhuset”.
Visioner og planer for 2014 omhandler bl.a. en ny hjemmeside, som er lige foran stabelafløbning.
Tilbygning til klubhuset blev jo stadfæstet endnu en gang på generalforsamlingen 2013 og det
sidste tilbud er netop modtaget, hvorefter byggeriet kan gå i gang snarest; vi har økonomien til det
suppleret med lidt frivillig indsats.
Aktiviteterne kan ses i den allerede udsendte aktivitetskalender for 2014; endvidere arbejder vi på
– sammen med de 3 andre foreninger – et fælles arrangement med foredrag af én, der ene mand
non-stop har sejlet jorden rundt i en 36-fods sejlbåd.
Hensigten for 2014 er en afdæmpet tilgang til arrangementer med større økonomisk belastning
under skyldig hensyntagen til byggeriet.
Formanden rettede afslutningsvis en varm tak til alle de, der giver en hånd med – stort som småt.
Det er jo vores fritid, vi bruger på det her – og så må det gerne være lidt sjovt også.
Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål/bemærkninger til beretningen; der var et enkelt
spørgsmål til økonomien vedr. tilbygningen, hvortil formanden svarede, at indeståendet på kr.
148.000 suppleret med den snarlige kontingentindbetaling gør, at projektet holder økonomisk.
Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Aflæggelse af regnskab. Kassereren gennemgik det omdelte regnskab og henledte
opmærksomheden på, at nyt nøglesystem og ny varmepumpe havde tæret en del – nemlig kr.
25.500. 2013 gav et underskud på kr. 2.649,46 hvorefter balancen udviser et plus på kr.
148.299,92; hertil kommer værdien af klubhuset på kr. 380.000,00. Aktiver i alt pr. 31. december
2013 var kr. 528.299,92. Generalforsamlingen godkendte regnskabet med akklamation.
Fastlæggelse af kontingent mv. Takstbladet blev fremlagt mundtligt og bestyrelsens forslag var, at
takstbladet skulle fortsætte uændret; altså kontingent kr. 400, indmeldelsesgebyr kr. 100 og
opkrævningsgebyr kr. 50. Generalforsamlingen godkendte takstbladet med akklamation.
Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen m.fl. Per Grandorf ønskede ikke genvalg, mens Lars Arnesen genopstillede.
Dirigenten forespurgte, om der var flere emner og bestyrelsen bragte Christian Kruse i forslag.
Som bestyrelsesmedlemmer blev Lars Arnesen og Christian Kruse valgt med akklamation.
Som bestyrelsessuppleanter blev Pia Winther og Mikael Winther valgt med akklamation.
Som revisorer blev Susanne Gregart og Morten Nielsen valgt med akklamation.
Eventuelt. Kandidat til A.m.b.a. bestyrelse: Morten Olsen havde tilkendegivet, at han ikke ønskede
genvalg. Bestyrelsen bragte Andreas Hjorth i forslag, hvilket nød generalforsamlingens fulde tillid.
Der var et par spørgsmål om tilbygningen, hvorefter formanden kort skitserede byggeplanen.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og gav ordet tilbage til
formanden, som takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, samt
naturligvis generalforsamlingen for rolig og værdig optræden.
Formanden rettede ligeledes en tak til bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde og specielt til
Per Grandorf, der nu træder ud af bestyrelsen. En tak lød også til Morten Olsen (8 år i A.m.b.a.
bestyrelse), Allan og Peter (Skrivers Fiskeskole), Inge og Leif Larsen (Pinsetur), Christian Betak
(opbygning af hjemmeside), Morten Nielsen (lån af hjemmeside i mange år), samt alle de der giver
en hånd med.
Efter generalforsamlingen var der et beskedent traktement med sild, ost, en øl og en brændevin,
samt ikke mindst hyggeligt samvær.
2. INFORMATION FRA BESTYRELSEN
På bestyrelsesmødet tirsdag den 4. februar 2014 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:
Niels Gregart.
Næstformand: Andreas Hjorth.
Kasserer:
Lars Arnesen.
Sekretær:
Ole Nielsen.
Best. medlem: Christian Kruse.
På bestyrelsens vegne

Niels Gregart
Husk nu at du jo altid kan logge dig på Frederiksværk Bådelaugs hjemmeside www.baadlauget.dk ,
eller checke opslag i klubhuset.

