Frederiksværk Bådelaug
Torsdag den 26. februar 2015
En ny sæson står for stævnen og blev sat i søen med generalforsamling søndag den 1. februar
2015. 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 1. FEBRUAR 2015
Formanden bød velkommen til 29 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 2014.
Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsessammensætningen har været uændret i hele perioden og der er gennemført 12
bestyrelsesmøder. Behandlede emner med økonomiske dispositioner har været tilbygningen (kr.
168.914); erstatning efter stormfloden i december 2013 (kr. 14.000); øvrig almindelig drift.
Aktivitetskalenderen er blevet levet fuldt ud og deltagelsen har været fin. Generalforsamling (25),
Kontingentindbetaling (ca. 70 kom forbi); Standerhejsning (18), Rejsegilde (ca. 20), Hornfisketur
(15 fiskestænger og 25 til morgenmad), Pinsetur (8 både), Sct. Hans-grill (ca. 20), Herretur (12-14
både med hovedparten fra Bådelauget), Standerhaling (18) og oprydningsdag (4). 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.
Udbygning af klubhuset har været årets kæmpe store emne – til gengæld har vi nu et rigtig flot
klubhus takket være dygtige håndværkere og flere hjælpsomme medlemmer. Lad os nu passe godt
på klubhuset.
Hjemmesiden er også kommet godt fra start og baner vejen for, at Bådelauget skal begynde at
tænke lidt mere digitalt – det har været ca. 2.800 hits i 2014 og det er flot.
Livet i klubhuset: Faciliteterne fejler ikke noget – jo, køkkenet er lidt lille – men ellers er der plads
og mulighed for at gøre hvad-som-helst; selv en pot billard kan vi nu spille. Vi skal blot passe på, at
det ikke kun er Tordenskjolds soldater – kom ud af busken, sig hvad I måtte ønske og giv gerne en
hånd med. Alt sammen under under mottoet: ”Godt sømandsskab er jo ikke til diskussion ude på
den blå hylde – det skal det heller ikke være i klubhuset”.
Aktiviteter og visioner for 2015: Vi henviser venligst til aktivitetskalenderen og derudover så lav
gerne egne arrangementer eller kom til bestyrelsen.
Hensigten for 2015 er en afdæmpet tilgang til arrangementer med større økonomisk belastning
under skyldig hensyntagen til byggeriet, som har trukket hårdt. Ikke desto mindre har bestyrelsen
udarbejdet en ønskeseddel, som blandt andet indeholder opretning af fliser, maling af vinduer og
facader, nyt køkken, TV-/IT-løsning, ny flagstang, nye udemøbler, en træterrasse – så projekter er
der ikke mangel på, men vi må tage det i små bidder. Og hvis det skal lykkes, så er nødvendigt at
der kommer hjælpende hænder.
Formanden rettede afslutningsvis en varm tak til alle de, der giver en hånd med – stort som småt –
men også til bestyrelsen for et godt samarbejde. 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, hvilket der ikke var.
Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning med en klapsalve.

Aflæggelse af regnskab. Kassereren gennemgik det omdelte regnskab og henledte
opmærksomheden på, at det nye klubhus plus drift havde tæret en del – nemlig kr. 177.894,76.
2014 gav et underskud på kr. 130,781,66 hvorefter balancen udviser et plus på kr. 18.157,86; hertil
kommer værdien af klubhuset på kr. 500.000,00. Aktiver i alt pr. 31. december 2014 var kr.
518.157,86. 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. Niels Gregart, Ole Nielsen og Andreas Hjorth var alle på valg, men var
villige til genvalg. Dirigenten forespurgte, om der var flere emner – det var der ikke og de var
dermed valgt, men fik dog en hånd med på vejen.
Som bestyrelsessuppleanter blev Pia Winther og Mikael Winther valgt med akklamation.
Som revisorer blev Susanne Gregart og Leif Larsen valgt med akklamation.
Eventuelt.
Kandidat til A.m.b.a. bestyrelse: Leif Larsen er på valg i 2015 og formanden appellerede til at støtte
et genvalg.
Der udspandt sig derefter en livlig debat om livet i klubhuset. Der ønskes mere synlighed og styring
i forbindelse med frivillig indsats og blandt andet som følge af at Morten Nielsen er trådt ud af
klubhusudvalget, fik bestyrelsen en kraftig henstilling om at ”genoplive” klubhusudvalget.
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 valgene og tilliden – og en rolig og værdig optræden.
Efter generalforsamlingen var der sild, ost, en øl/vand og en brændevin, samt hyggeligt samvær.
2. INFORMATION FRA BESTYRELSEN
På bestyrelsesmødet tirsdag den 3. februar 2015 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:
Niels Gregart.
Næstformand: Andreas Hjorth.
Kasserer:
Lars Arnesen.
Sekretær:
Ole Nielsen.
Best. medlem: Christian Kruse.
Efter pålæg fra generalforsamlingen har bestyrelsen arbejdet med at se på klubhusudvalget. Det
er endt op med, at samarbejdet med Niels Simonsen er ophørt og Bådelauget siger tak for 14 års
virke. I det nye klubhusudvalg indgår nu Knud Mørkhøj (bestyrer) og Peter Skriver (medlem), så tag
vel imod – de er startet.
På bestyrelsens vegne

Niels Gregart

Husk nu at checke vores hjemmeside på www.baadlauget.dk eller opslag i klubhuset.

