Generalforsamling SW 24.04.2016
Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling i Bådelauget SW med
efterfølgende standerhejsning.
Mødet indledtes med 1 minut stilhed, til ære for Peter, som desværre er gået bort efter
sygdom.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog John som dirigent.
Der var ingen andre, der bød ind - John blev valgt til dirigent.
John foreslog, at bestyrelsen lige præsenterede sig, idet der var mange nye medlemmer
tilstede.
Derefter henstillede han til, at alle slukkede mobilerne.
Valg af referent
Helle blev valgt til referent.
Valg af stemmetælle
Hans og Brian blev valgt til stemmetællere.
Indkomne forslag
Dirigenten oplyste, at der var indkommet 1 forslag. Forslaget var modtaget rettidigt.
Formandens beretning.
Torben bød velkommen – og en særlig velkommen til de nye medlemmer i havnen.
Han oplyste, at der var oprettet en (ekstra) separat konto i klubben. Denne konto er
oprettet for at adskille og sikre div. depositum, som medlemmerne har indbetalt og som på
sigt jo skal tilbagebetales til de respektive medlemmer, når de melder sig ud.
Formanden takkede for et fantastiske pligtarbejde i 2015, hvor alle havde lagt et stort
arbejde i at få ordnet, malet, repareret, ryddet op mv. Flot arbejde. Næste pligtarbejde
afholdes 7. og 8. maj (og ikke i næste uge, som fejlagtigt blev nævnt). Vi håber, at se
mange både nye og "gamle" medlemmer.
Af nye tiltag blev nævnt, at klubhuset var blevet renoveret, med bl.a. nyt gulv i
opholdsrummet. Der vil senere ligeledes blive lagt nye gulve på toiletterne. Klubben havde
også indkøbt en hjertestarter, som er hængt op ved indgangen.

Torben nævnte, at Erik var fremkommet med to forslag - omkring opsættes af prisen på
(??klubhusleje eller kontingent) og at der ikke skulle sælges vand til ”ikke-medlemmer” .
Bestyrelsen havde drøftet dette, og var kommet frem til, at dem, der ønsker at købe vand,
skal betale fastliggergebyr - 1000 kr. om året pr. person på båden. Erik trak herefter sine
forslag tilbage.
Der var enighed om, at vandet jo efterhånden er dyrt, og at det var en god ide med
betaling. Alle var gode til at betale for klubhuset – lige på nær 1 person (dette havde
bestyrelsen helt styr på – og havde taget hånd om).
Afslutningsvis ønskede formanden alle en rigtig god sejlsæson.
Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev beretningen godkendt.
Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
Kasserne redegjorde for regnskabet og bemærkede, at klubben har en sund økonomi. Alle
har betalt hvad de skylder (på nær 1 enkelt person. Da det er 3 rykker, der nu udsendes,
vil personen blive udvist af klubben).
Som noget nyt, er der åbnet op for, at man på hjemmesiden nu også kan betale med
Mastercard
Børge adspurgte med hensyn til indtægt for salg af vand. Som det blev nævnt, havde
klubben solgt vand til 3-4 personer. Dette fremgik ikke af regnskabet.
Kasseren var enige i, at dette ikke fremgik tydeligt af regnskabet, og at dette ville blive
udbedret fremover.
Børge nævnte ligeledes, at indtægt for landpladser (kr. 1500 pr. plads) heller ikke fremgik
af regnskabet.
Kasseren oplyste, at dette skyldes, at disse ikke var opkrævet endnu. Der vil naturligvis
ske en efterfakturering
Børge efterlyste en specifikation på udgifterne i forbindelse med posten ”Vedligehold af
klubhus” – kr. 77000. Det var mange penge, der var brugt, og han fandt, at en specifikation
godt kunne have været vedlagt. Han pointerede, at det ikke var pga. utilfredshed/brok, og
roste i øvrigt betalingssystemet mv.
Kasseren tilbød, at eftersende udspecificeret regnskab vedr. dette punkt.
Børge adspurgte, hvor mange medlemmer, der har friplads til deres både.
Kasseren oplyste, at det p.t. var de 5 bestyrelsesmedlemmer der havde friplads, og at
nogle medlemmer, der lavede arbejde for klubben, fik nedsættelse. Kasseren var enig i, at
det ikke var gennemsigtigt i regnskabet, og at det i øvrigt heller ikke var rigtigt efter
gældende lovgivning. Dette var årsagen til, at bestyrelsen var fremkommet med et
ændringsforslag til vedtægterne (tages op under indkomne forslag).
Sidney spurgte, om der var lavet ændringer i forhold til, at kontingentet ikke mere blev
trukket automatisk.
Dette var ikke tilfældet. En årsag kunne være, hvis man evt. havde fået nyt betalingskort
el.lign. I sådanne tilfælde skulle man huske, at tilmelde det nye kort på hjemmesiden.
Kontingentet trækkes automatisk, når betalingskortet er tilmeldt
Peter adspurgte, hvorvidt man skulle ”indberette” til bestyrelsen, hvis man så, at der blev
brugt vand af ”ikke-medlemmer”. Bestyrelsen mente, at det ikke var nødvendigt.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Budget
Budgettet blev godkendt

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede, at der ikke blev ændret på kontingentet.
Godkendt.
Forslag
Bestyrelsen havde indgivet forslag om, at alle medlemmer (incl. bestyrelsen m.fl.) betaler
fuld bådplads og kontingent, for at gøre regnskabet mere gennemskueligt. Bestyrelsen
m.fl. ville derefter få et vederlag for deres arbejde i klubben. Dette vederlag var for
bestyrelsen vedkommende sat til kr. 5600, jf. gældende regler. Beløbet er svarende til
bådplads og kontingent. I fremtiden ville det så fremgå af regnskabet, hvem der får
vederlag m.v.
Brian roste forslaget og fandt det prisværdigt, at forslaget netop kom fra bestyrelsen selv.
Afstemning om forslaget ved håndsoprækning.
Enstemmig vedtaget med 29 stemmer for forslaget.
Valg af formand
Torben genvalg
Valg af Bestyrelsesmedlem
Rasmus genvalgt
Valg af 2 suppleanter
Vicky og Anders valgt
Valg af 2 billagskontrollanter
Peter og Mads valgt
Valg af 2 suppleanter til billagskontrollanter
Daniel og Birgit valgt
Valg af ”husalf”
Hans og Hanne genvalgt
Valgt af Festudvalg
Miriam ønskede ikke genvalg
Katrine, Malou, Mads og Nicky (formand) blev valgt til nyt festudvalg.
25 år jubilæum i klubben
Stort tillykke til Ernst, som har været medlem af klubben i 25 år.
Formanden overrakte en fin hæder til Ernst, og ønskede tillykke med jubilæet.
Eventuelt
Børge tilkendegav, at han ikke fandt, at prisen for udlejning af klubhus stod i forhold til
omkostningerne i forbindelse med slidtage af gulv, møbler mv samt eksempelvis tømning
af tank. Han var klar over, at dette ikke var til beslutning/afstemning under punktet
eventuelt. Han opfordrede til, at man overvejede, om der skulle ændres ved dette – evt.
ved næste års generalforsamling. Der burde også strammes op omkring, HVEM der kunne

leje klubhuset. Ofte var det mennesker, som man ikke kendte, der lejede og festede i
klubhuset.
Bestyrelsen var enig heri. De var bekendt med et par episoder, hvor et medlem, som i
øvrigt sjældent kom i klubben, havde lejet klubhuset, for at familie og venner kunne
benytte lokalerne. Dette var naturligvis IKKE acceptabelt. Medlemmet SKAL være tilstede
ved festen og være ansvarlig for, at alt foregår efter reglerne.
Jonatan og Mads fandt, at det var god service, at man kunne leje klubhuset, og at det
ville være et tab, hvis dette ikke længere kunne lade sig gøre. Det var naturligvis en
forudsætning, at det alene var medlemmer, der kunne leje.
Alle var enige om, at det også var vigtigt, at huset blev afleveret i samme rydelige stand,
som det fremstod i – og at eventuelle skader blev udbedret/erstattet.
Miriam oplyste, at bestyrelsen havde udfærdiget nogle retningslinjer. I disse står det
tydeligt, at klubhuset Ikke må overgives i forbindelse med udlejning. Reglerne vil nu blive
tydeliggjort på hjemmesiden.
Steen påpegede, at man kun havde klubhuset den dag, man havde lejet det. Havde man
brug for at forberede et kommende arrangement over flere dage, måtte man betale for
dagene.
Svend foreslog, at man kunne betale et depositum til dækning af evt. ødelagte genstande.
Der var ikke stemning for dette, idet det ville koste administrativt ekstraarbejde for vores
bogholder i forbindelse med modtagelse og tilbagebetaling af depositum.
Rasmus og Brian var enige om, at man måtte tænke på klubånden. Det var mere eller
mindre et symbolsk beløb, og det var et privilegie, at medlemmerne havde mulighed for at
leje klubhuset. Derfor skulle omgåelse af retningslinjerne sanktioneres, så ikke de enkelte
ødelagde det for alle andre.
Vicky oplyste, at sanktionerne for ikke at overholde reglerne i forbindelse med leje af
klubhuset var erstatning af evt. ødelagt inventar, manglende rengøring el.lign. og forbud
om at leje klubhuset i et år.
John bemærkede, at det bør fremgå tydeligt af vedtægterne, hvem der har kun brugsret
og hvem der har ret til at leje klubhuset og under hvilke omstændigheder.
Formanden takkede for god ro og orden og bød alle ud til standerhejsning.

