Referat af generalforsamling
i bådlauget SW d. 28.04.08
Formanden bød velkommen, og indledte med at efterlyse en dirigent, hvorefter John med
vanlig ro meldte sig, forsamlingen anerkendte med en stor klapsalve.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at forsamlingen var lovligt indkaldt og der var 37
stemmeberettiget tilstede, heraf 7 fuldmagter.
Dirigenten efterlyste så en referent, som Nina traditionen tro meldte sig til.
Herefter blev Liv og Camilla valgt som stemmetællere.
Herefter overtog formanden ordet og indledte bestyrelsens beretning hvor de mange nye
medlemmer blev budt velkommen.
Formanden kunne med glæde konstatere at mange af de påbegyndte projekter, store som
små alle bevæger sig i en retning hvor de kan afsluttes inden for en overskuelig tid, og rettet
en tak til de mange fastliggere der yder en ekstra indsats for at bære byrden i klubben
Men Jens er ikke formand for ingenting og opfordrede til, at der blev vist hensyn til hinanden
og omgivelserne og at der bliver holdt orden på klubbens og de tilstødende arealer.
Rasmus Kasserer kunne konstatere at fra 2008 er aktiver og passiver blevet værdisat og
indført i et nedskrivningssystem der er målrettet til klubbens mulige opløsning i 2021.
Endvidere at bogholderen – ikke er fyret – men dog sat på standby, således at klubben
sparer 12.000 kr. årligt.
Herefter overgik forsamlingen til punkt 5 på indkaldelsen, hvor regnskab 2007 samt budget
og prisblad 2008 blev gennemgået.
Kassereren redegjorde kort omkring værdiansættelsen af klubbens aktiver og passiver samt
klubbens overskud på små 90.000 kr.
Der blev rettet kritik af manglende sammenligning af aktiver og passiver fra 2006 regnskabet
hvortil kassereren kunne oplyse, at der ikke eksisterer aktiver og passiver for 2006, og at
værdisættelsen for aktiver og passiver 2007 er nyopsatte.
Budgettet er bygget op over en stigning af udgiftssiden på 3 % med undtagelse af slamsuger
der er steget med 10 % pga. prisstigning fra leverandør (eller hvad man nu kalder en
slamsuger  ). Indtægtssiden er holdt i samme niveau for de faste indtægter og de variable
indtægter er stort set halveret, undtagen budgettet for rykkergebyr der er hævet temmelig
meget, dels af forventningen om, at dette desværre er nødvendigt, men også et signal om, at
vi inddriver alle tilgodehavender.
Prisbladet blev fremlagt, hvortil der ikke er nogle stigninger.
Et medlem kunne konstatere, at beløbet for landpladser er opsat, hvortil bestyrelsen

formodede at dette er på baggrund af manglende moms i 2006 prisblad, dette afviste
medlemmet, og dirigenten opfordrede til en hurtig afstemning om den fastsatte pris for
landpladser skulle stadfæstet
26 stemmer for bibeholdelse af det budgettere beløb på 1.200 kr. og 5 stemmer imod.
Landpladsprisen blev godkendt.
Herefter efterlyste et medlem, at udlejningsprisen for leje af klubhus ikke stod i prisbladet,
bestyrelsen vil rette dette.
Regnskab, budget og prisblad blev herefter sat til godkendelse.
34 stemmer for og 0 imod.
Regnskab, budget og prisblad godkendt.
Herefter overgik ordet til formanden, der berettede om ApS’en og som sædvanlig, det kører
meget langsomt der, men ikke noget spændende at berette, kun at de sager der har kørt i
årevis stadig triller derudaf.
Et medlem hørte om det var muligt at SW havde indflydelse på prissættelsen af bedding og
hertil kunne formanden oplyse, at bedding og formentlig samtlige slæbesteder tilhører
fiskerne og disse ikke er til prisforhandling men udelukkende styres af fiskerne.
Forslag 1:
Herefter overgik forsamlingen til at drøfte indsendte forslag, og de revideret vedtægter blev
gennemgået af Heino og efter en kort debat i forsamlingen sat til afstemning som en enhed.
Bl.a at C-medlemsskabet bliver slettet da udgiften er større end indtægten, men generelt er
vedtægterne ”skåret ind til benet” så tingene ikke gentages igennem vedtægterne, ligesom
opbygningen er gjort mere logisk.
33 stemmer for godkendelse af vedtægterne og 0 imod. Der kræves 2/3-dele flertal for en
godkendelse at vedtægtsændringer.
Nye vedtægter godkendt.
Herefter havde dirigenten den udsøgte fornøjelse at bytte rundt på rækkefølgen af de
indkommende forslag 
Forslag 11:
Herefter ønskede dirigenten at sidste forslag fra Jens og Helle blev fremlagt for bestyrelsen,
hvori de ønskede en ordning, hvor evt. rod, dåser, brænde mm på bro 10 kunne blive stillet
på området tilhørende stejlepladsen, formanden kunne oplyse, at området allerede er udlejet
til fiskerne, og disse er ikke til at forhandle med, hvorfor en lovlig og real aftale med
opbevaring af div. Skrammel på deres område vil være dødfødt fra starten. Formanden
opfordrede derfor de medlemmer der alligevel benyttede fiskernes område, og at de gør det
hensynsfuldt, da det er udenfor bestyrelsens rækkevidde at opnå en aftale med fiskerne.
FRIHED UNDER ANSVAR!!!!!
Forslaget blev herefter trukket tilbage.

Forslag 4:
Efter en kort debat kom forslaget til afstemning, da det drejer sig om vedtægtsændringer
kræves der 2/3 flertal for at forslaget vedtages.
2 stemmer for og 23 imod – forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 5:
Efter en kort debat kom forslaget til afstemning, da det drejer sig om vedtægtsændringer
kræves der 2/3 flertal for at forslaget vedtages.
Mange stemte imod, ingen optælling - forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 6:
Efter en kort debat kom forslaget til afstemning, da det drejer sig om vedtægtsændringer
kræves der 2/3 flertal for at forslaget vedtages.
Mange stemte imod, ingen optælling - forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 7:
Efter en kort debat kom forslaget til afstemning, da det drejer sig om vedtægtsændringer
kræves der 2/3 flertal for at forslaget vedtages.
Mange stemte imod, ingen optælling - forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 8:
Efter en kort debat kom forslaget til afstemning, da det drejer sig om vedtægtsændringer
kræves der 2/3 flertal for at forslaget vedtages.
5 stemmer for og 16 imod – forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 9:
Efter en kort debat enes bestyrelsen med Sidney om, at Sidney – gerne i samarbejde med
andre af laugets medlemmer skal undersøge forholdene omkring anbringelse af penge der
opbygges i vej 9 fonden, og et oplæg eller en redegørelse skal fremlægges for bestyrelsen i
løbet af bestyrelsesåret 2008. Der er ingen deadline og det forventes gruppen selv henvender
sig til bestyrelsen når de er klar.
Forslaget kom ikke til afstemning.
Forslag 10:
Efter en kort debat kom forslaget til afstemning,
3 stemmer for og imod blev ikke optalt, da det var tydeligt at der var stemmeflertal imod
forslaget – forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 2:
Bestyrelsens forslag til at: 1 benytte kontor og materialerum som skure til medlemmerne

eller: 2 evt. udleje det til en udefrakommende.
1: 31 stemte for, ingen imod
2: 0 stemte for, ingen imod
benytte kontor og materialerum som skure til medlemmerne blev vedtaget.
Forslag 3:
Her blev 2 forslag fremlagt:
vej 9 andel på 700 kr. vil for fremtidige medlemmer af SW være et indskud, hvorved det
samlet indskud i SW vil andrage 5.200 kr.
Vej 9 andelen skal ikke tilbagebetales til medlemmerne, men indsættes på vej 9
rydningsfonden.
29 stemte for og 1 imod for 1) forslag.
vej 9 andel på 700 kr. vil for fremtidige medlemmer af SW være et indskud, hvorved det
samlet indskud i SW vil andrage 5.200 kr. forslaget blev vedtaget.

Så til valg:
Formanden Jens genvalgt uden modkandidater.
Pladsmand Torben genvalgt uden modkandidater.
Torbjørn genopstillede ikke og til denne bestyrelsespost stillede Jan og Dan op.
Dan fik 30 stemmer
Jan fik 0 stemmer
Dan kunne under klapsalver indtræde i bestyrelsen ( han aner ikke hvad han har rodet sig ud
i  ).
Som bliagskontrollanter blev Trine og Birgit valgt ind.
Som suppleanter til bestyrelsen blev Anders og Hans valgt ind.
Til festudvalget blev Nina, Liv, Camilla og Daniel valgt ind.
Som vandansvarlige blev:
Bro 8: Peter Skipper
Bro 10: Asger
Som husalf blev August valgt ind.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at der var gået 2½ time og generalforsamlingen kunne
slutte, og takkede for god ro og orden, samt takkende Nina for at sørge for mad og drikke til
medlemmerne.

Ref. Heino og Nina

