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Referat af generalforsamling 9.6.2021 

 

I alt var ca. 35 mødt frem, heraf 7 fra bestyrelsen 

 

1. Valg af dirigent:   Kjeld Petersen blev valgt. 

 

2. Årsberetning:   Arne H Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning. 

Arne bød alle velkommen og en særlig velkomst rettede han til de nye medlemmer. 

2020 var et specielt år på grund af coronaen, som betød ændringer/aflysninger i forhold til 

aktivitetsplanen, men samtidig kan vi glæde os over, at vi har valgt en fritidsinteresse, som kun i 

mindre omfang har været berørt af restriktioner. 

Coronaen medførte samtidig, at der blev meget fokus på ferie- og fritidsmulighederne i Danmark, 

da man har været mere eller mindre afskåret fra ferierejser til udlandet. Det har bl.a. betydet, at 

havnen nu er fyldt op på 3, 4 og 5 meter pladserne. Desværre har det ikke givet efterspørgsel efter 

jollepladser, hvor der nu er 10 til salg. 

Sejlvejret var noget blandet i 2020. For- og eftersæsonen bød på godt vejr, mens vejret i 

sommerferien var koldt og blæsende. 

Havnens landområder har også været pænt besøgt, og det har været tydeligt, at mange har 

arbejdet hjemme, og at skoleelever blev undervist virtuelt og derfor har kunnet tage en pause på 

havnen.  

Af andre aktiviteter på havnen skal nævnes havkajakklubben, autocampere og badegæster, ligesom 

vi har nogle ”padle boards” som naboer, og som sædvanlig bliver slæbestedet benyttet en del af 

især lystfiskere (i 2021 er årskortet orange). 

Vores hjemmeside vil vi arbejde lidt med (evt. input til Jørgen), og endvidere skal nævnes at 

Christian Rasmussen har startet en lukket facebookgruppe vedrørende bådelauget 

I løbet af 2020 blev de stræk, der holder spunsen ved indsejlingen udskiftet, ligesom østbroen blev 

renoveret med riste i glasfiber i steder for gangbro af træ. Endvidere blev de sidste bagpæle af træ 

udskiftet med togskinner med plastrør. I 2020 påsejlede Lillebjørn bolværket i indsejlingen, så vi 

måtte have håndværkere til at reparere den (på Lillebjørns regning). I løbet af vinterperioden blev 

mastekranen renoveret, så vi er sikker på, at det er forsvarligt at bruge den. 

Ligesom sidste år vil bestyrelsen igen i år nævne nogle punkter, som medlemmerne – ikke mindst 

nye medlemmer - skal være opmærksom på: 

• Husk at lukke bommen til slæbestedet. Arealet må ikke benyttes til parkering. 

• Hold orden i området – ryd op efter dig og tag også gerne andet affald med. 
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• Husk forsikring af bådene.  Det gælder ifølge vedtægterne alle både over 18 fod, og 

desuden skal man være opmærksom på lovkrav om forsikring af speedbåde og 

vandscootere. 

• Vær opmærksom på, at der hænger hjertestarter på toiletbygningen på Fælleden ved 

Amtsvejen. 

• Vær også opmærksom på miljøhåndtering bl.a. ved afrensning af bundmaling. Gammel 

bundmaling SKAL opsamles og afleveres på genbrugsstation. Udstyr til afrensning kan lejes 

hos John. 

• Affald SKAL sorteres i henhold til anvisningerne på pladsen. Kun affald fra havn og både må 

komme i containerne. 

• Der må IKKE anvendes vinkelsliber metal på området 

• Husk at vende rød/grøn skiltet til grøn, når pladsen ikke benyttes i 2 eller flere dage 

• Der skiltes nu med hastighedsbegrænsning på 10 km/t på havnen, dels af 

sikkerhedsmæssige grunde og dels for at minimere støvskyer. 

• Havnen er tilsluttet frihavnsordningen – se nærmere på hjemmesiden. 

Beretningen gav anledning til forskellige kommentarer bl.a. kom der forslag om betaling for bad, 

eller som alternativ at foretage måling for at se, hvor meget vand og el, der bruges i forbindelse 

med brusebadet. 

Beretning blev godkendt 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab:  Jan forelagde regnskabet med et overskud på kr. 60.920, en 

balance på kr. 283.936 og en egenkapital på kr. 198.750. Regnskabet blev godkendt 

 

4. Budgetforslag for den kommende sæson: Jan fremlagde forslag til budget for den 2021/2022. 

Budgettet er på niveau med regnskabet for 2020/2021. Budgettet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag:  Som nævnt under beretningen er det svært af sælge jollepladser. 

Derfor ønskede bestyrelsen generalforsamlingens accept til at opkøbe jollepladser, der er er til salg. 

Opkøbet påtænkes gennemført over en periode efter bestyrelsens beslutning og med hensyntagen 

til bådelaugets økonomi. 

 

Som konsekvens heraf forslog bestyrelsen vedtægternes 3 stk. 1 ændret fra:  

 ”Medlemmer har førsteret til de af bådelauget erhvervede vand- og landpladser. Et medlem kan 

kun ”eje” én 3, 4 eller 5 m bådplads og herudover èn jolleplads inden for havnens moler. (se 

undtagelsen i § 3 stk. 10 d)”. 
 

Til: 

”Medlemmer har førsteret til de af bådelauget erhvervede vand- og landpladser. Et medlem kan 

kun ”eje” én bådplads. (se undtagelsen i § 3 stk. 10 d).” 

 

Herudover ønskede bestyrelsen af tydeliggøre, at man ikke har et reelt ejerskab af en bestemt 

plads, men alene en ret til en plads, hvorfor der i vedtægternes §3, skt. 1 ønskes tilføjet: 

”Medlemmerne køber og ejer ikke selve pladsen, men får alene rettighed til en båd- og landplads 

efter bestyrelsens anvisning.” 
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Forslagene blev godkendt. 

 

 

6. Godkendelse af takstblad:  Bestyrelsen foreslog uændret takstblad. Dette blev godkendt 

 

7. Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter: Arne H Pedersen, John H Madsen, Lars Jepsen og 

Jørgen Møller Christensen var på valg. Lars Jepsen ønskede ikke genvalg, mens øvrige var villige til 

genvalg. 

Der blev genvalg til Arne H Pedersen, John H Madsen og Jørgen Møller Christensen, samt nyvalg til 

Søren Bugge Skjødt. 

Som suppleanter pegede bestyrelsen på Lars Hansen og Christian Rasmussen.  Begge blev valgt. 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Erik Hansen og Kurt Kjeldsen var på valg som revisorer. 
Begge blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev der genvalg til Kjeld Petersen  
 

9. Eventuelt – herunder status på byggeplaner klubhus: Arne redegjorde for status for 

byggeplanerne, og kunne fortælle, at der er rettet henvendelse til kommunen for at få deres 

kommentarer til projektet. Sandsynligvis bliver der tale om renovering, da byggekravene, 

højdekoter og placeringen af klubhuset i forbindelse med nybyggeri måske bliver vanskelig at 

opfylde, men det undersøges selvfølgelig ved den indledende henvendelse til kommunen. 

Fra medlemmerne var der kommentarer til skiltning bl.a. om betaling, stenkast, hundeafføring og 

lignende, ligesom der var forslag om opstilling af stativ/holder med hundeposer. 

Et medlem pegede også på muligheden af at opsætte en øl/vand automat. 

  

Referent 

Jørgen Møller Christensen 

klubsekretær  

 


