Frederiksværk Bådelaug
Onsdag den 8. februar 2017

Summarisk referat fra generalforsamlingen den 5. februar 2017
Formanden kunne byde velkommen t¡l 25 medlemmer og udtrykte ønsket om en god generalforsamling.
Bestyrelsen bragte Leif Larsen i forslag som dirigent, som blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede
for valget samt tilliden og konstaterede - uden indsigelser fra generalforsamlingen - at denne var indkaldt
rettidigt og lovligt og dermed var beslutningsdygtig. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for
aflæggelse af beretning.

Beretningen i uddrag: Bestyrelsessammensætningen har været uændret, idet Michael Winther (suppleant)
dog måtte indkaldes nogle måneder i foråret, da Lars Arnesen havde midlertidigt fravær. I alt har der været
afholdt 10 bestyrelsesmøder. De økonomiske dispositioner har været standerhejsningen, der på grund af et
meget lille fremmøde gav en meget lille udskrivning, men samtidig heller ingen deltagerbetaling, idet
festivitassen begrænsede sig til hejsning af standeren og udskænkning af en lille en.
Standerhalingen derimod var en markering af Bådelaugets 20 års jubilæum på havnen og bestyrelsen havde
besluttet at nedsætte den normale deltagerbetaling og samtidig fyre lidt mere op under kedlerne end
vanligt. 28 deltog og havde en festlig aften - det gav en udskrivning på ca. kr. 6.400.

Omkring regnskabets indhold knyttede formanden nogle ord tilelregningen, som iforhold til 2015 ser
voldsom ud. Ârsagen er ændret periodisering af betalingsterminerne, som har belastet 2016
forholdsmæssigt mere end 2015. Dertil skal lægges, at klubhuset rent m2-mæssigt er blevet fordoblet - den
nye tilbygning - og at det naturligt medfører et øget varmeforbrug.
Medlemsstatus er 125 imod 128 ved sidste generalforsamling.

Aktiviteterne i 2016 udgjordes af (tal i parentes er antal deltagere) generalforsamling (21),
kontingentindbetaling (60), standerhejsning (6), hornfisketur (13), pinsetur (1-4), Vild-med-vand (en del),
Sct. Hans-grill (5), Herretur (mange), standernedhaling (28), Sejlklubbens kurser (5).
Klubhusudvalget bestående af Knud og Peter trak síg i april, hvorefter Sanne tog tjansen i maj og juni. I juli
genoptog Knud hvervet som klubhusbestyrer. I regi af klubhuset er der blevet udskiftet tag på skuret, sat
nyt vindue i terrassedØren, skiftet og malet facadeplader mod syd, samt skiftet fundamentplader mod syd
oB Øst bistået af medlemmer.

Samlet set et år der er gået godt.

Aktiviteterne for 2OL7 fremgår af den udsendte aktivitetskalender, men kom gerne selv på banen med
forslag om ture, fællesspisning etc. Bestyrelsen lagde op til omtanke med økonomien, idet "ønskesedlen"
indeholder samlede omkostninger svarende til kr. 42.000 -vi kan ikke lave det hele på én gang.
Terrasseprojektet (budget på kr. 30.000) og maling af klubhuset (malingen og en liftvogn er sponseret) skal
have prioriteti 2OL7 - dette blev ikke imødegået, så kom ud af busken og tilbyd en hjælpende hånd.
Afslutningsvis en stor tak til alle, der har givet en hjælpende hånd med, men også stor tak

til

klubhusudvalget og bestyrelsen for et godt samarbejde.
Dirígenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvilket der ikke var
Beretningen blev taget til efterretning og fik en hånd med på vejen.

Dirigenten gav herefter ordet til kassereren for aflæggelse af det reviderede regnskab. Der var ingen
bemærkninger eller spørgsmål og regnskabet blev godkendt med akklamation.
Der var ingen indkomne forslag, hvorefter dirigenten gik

til næste punkt, som var fastsættelse af takstblad

Bestyrelsen foreslog dette uændret, hvilket blev vedtaget med akklamation, hvorfor kontingent udgør kr.
400, indmeldelsesgebyr udgør kr. 100 og rykkergebyr udgør kr. 100.

Dirigenten gik herefter til personvalg, hvilke alle blev vedtaget med akklamation som følger:.
Genvalg til bestyrelsen for Michael Høybye lor 2 âr og nyvalg af Michael Winther for et år, idet Lars
Arnesen havde valgt at trække sig - tak til Lars for 6 år som kasserer. Ole Nielsen, Andreas Hjorth og Niels
Gregart var ikke på valg og fortsætter.
Som bestyrelsessuppleanter blev Pia Winther og Lars Arnesen valgt.
Som revisorer blev Susanne Gregart og Per Grandorf valgt.

Under punktet eventuelt blev der udtrykt ønske om at digitalisere meddelelser til medlemmerne, fremme
medlemsaktiviteter samt undersøge mulighederne for tyverisikring som følge af det nylige indbrud i
klubhuset, hvilket bestyrelsen noterede sig.
Tilkendegivelse af kandidat til AMBA bestyrelsen blev Michael Høybye, som beredvilligt stillede sit mandat
til rådighed, idet Leif Larsen har valgt at trække sig - tak til Leif for indsatsen gennem 14 år.
Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede generalforsamling for god og
værdig optræden. Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse samt generalforsamlingen for
tilslutningen til planerne for 2OL7 og tilliden ivalgene.
Herefter var der traditionen tro sild, ost,

ø1,

vand og en snaps samt hyggeligt samvær i klubhuset.

BesWrelsesmøde tirsdae den 7. februar
Bestyrelsen konstituerede sig som fø$er
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Formand:

Niels Gregart

Næstformand:

Andreas Hjorth

Kasserer:
Sekretær:

Michael Høybye
Ole Nielsen

Bestyrelsesmedlem: MichaelWinther

Kommende nære aktiviteter
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Kontingentindbetaling i klubhuset søndag den 5. marts og 12. marts; begge dage kl. 1000-1300.
Seneste betalingsfrist for kontingent er den 31. marts.
Standerhejsning lørdag den 1. april i klubhuset - seneste tilmeldingsfrist er den 19. marts.
Husk at følge med på hjemmesiden, på tavlen i klubhuset og i aktivitetskalenderen.
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