Referat af generalforsamling
i bådlauget SW d. 19.05.07
Formanden bød velkommen, og indledte med at foreslå Morten som dirigent, hvilket
forsamlingen anerkendte med en stor klapsalve.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at forsamlingen var lovligt indkaldt og der var 28
stemmeberettiget tilstede, heraf 4 fuldmagter.
Herefter blev stemmetællere valgt.
Nina blev med stormende bifald konstuteret som referant hvorefter formanden lagde ud med
bestyrelsens beretning.
Formanden indledte med at fortælle om klubbens regnskaber og set i lyset af de seneste års
rod, havde bestyrelsen besluttet, at hyre en bogholder. Bogholderen varetager både
faktureringer og posteringer. Efterfølgende kom bestyrelsen med en kraftig opfordring til alle
medlemmer om at betale kontingent til tiden. Desuden skal der lyde en varm velkomst til de
15 nye A-medlemmer.
Bestyrelsen takker medlemmer for praktisk hjælp i forbindelse med klubstanderen og
renovering af klubhuset. Også en tak til det afgående festudvalg for det store stykke arbejde
de har lagt i diverse arrangementer.
Herefter overtog husmanden, Heino, med at slå reglerne for debatforum på nettet fast, i
kølvandet på en lidt for agressiv mail fra et medlem ( herblev mail fra medlem plads 17
oplæst for forsamlingen, som værende af en sådan karakter, der ikke vil accepteres). Brugen
af mails er en aftale mellem bestyrelsen og det enkelte medlem om at der kommunikeres
indkaldelser, referater osv. ud til medlemmerne via mail. For at undgå at nogen får deres
mailbokse fyldt med sure opstød mm, eller at nogen føler sig holdt udenfor da ikkealle har
mail bliver der inden for overskuelig fremtid sat en computer med internet op i klubhuset,
som alle medlemmer vil få adgang til og her vil bestyrelsen arbejde på, at der oprettes et
debatforum på klubbens hjemmeside.
-For dem som ikke har så meget kendskab til pc håndtering ( ove har meldt sig som første
mand  ) tilbød Anders og Jeppe at afholde pc kursus i efteråret.
Heino tilbød at afholde Knob og stik-kursus for alle interesserede til efterår/vinter. ( Flemming
SKAL med) 
Endvidere kunne det konstateres at vej 9 sagen er afsluttet, samt at klubben ikke længere
har nogen udestående med skat.

Formanden gennemgik regnskab punkt for punkt hvor efter det blev sat til afstemning. 23
for, 2 imod, 3 blank.
Et medlem foreslog at pengene som er afsat til rydning af vej 9 grunden bliver bundet.
Betyrelsen tager dette op til overvejelse. Formanden oplyste at der til næste kommer aktiv og
passiv med i regnskabet.
Ændringer i budget 2007: elgebyr indlagt i kontingent. Fastlæggergebyr er ændret fra 500 kr
til 1000 kr. årligt.
Budgettet blev sat til afstemning. Alle 28 stemmeberettigede var for.
Forslag til nedskrivninger af elstandere:
1. nedskrevet med 200 kr. om året. - 4 for.
2. ingen nedskrivning, men nye medlemmer betaler elstandere.- 20 for.
3. ingen nedskivning. – 1 for.
Forslag 2 vedtaget. Depositum opskrives endvidere fra 2000 kr. til 2500 kr.
Forslag 8 om at den 4% årlige stigning fjernes fra lejekontrakten i hus 1 og 2 blev vedtaget
enstemmigt efter en kort forklaring.
Forslag 9 om at alle A-medlemmer skal deltage i 15 timers pligtarbejde årligt. Hvis dette ikke
er muligt for det enkelte medlem, betales der af vedkommende 100 kr i timen i op til 15
timer. Bestyrelsen kan give dispentation. Bestyrelsen og husalfen er ikke omfattet denne
ordning. Vedtaget ved afstemning. Alle for.
Forslag 10 om fri plads/kontingent til bestyrelse og husalf vedtaget ved afstemning. Alle for.
11. Formanden fortalte kort om nyt fra ApS, hvor der ikke var noget nyt at berette om andet
end at Brian Klyd er blevet formand.
12. Indkommende forslag:
1) vedtægtsændring. Bestyrelsen skal udsende alle billag i forbindelse med indkaldelse til
generalforsamling 3 uger før den finder sted. Nedstemt. 20 imod. Da der alligevel
kommer nye vedtægtsændringer til næste år og Heino lover at udsende alle billag til
næste generalforsamling. Hvorfor forsamling ikke fandt det nødvendigt at foretage
vedtægtsændringer.
2) Forslag enslydende med punkt 1 bortset fra at det omhandler ekstra ordinær

generalforsamling. Nedstemt af samme grund som punkt 1.
3) Der er fremsat foreslag om, at der skal kulegraves, hvem der fra bro 10 ikke har betalt
2000 kr. i eldepositum.
Bestyrelsen kunne konstatere, med henvisning til strømvedtægter d. 05.10.2000 at
såfremt medlemmerne på bro 10 udførte anlægsarbejde vedr. daværende elprojekt. Ville
dette modsvare 1500 kr. hvorfor medlemmerne kun skulle indbetale 500 kr.
Derudover stadfæstes dette i generalforsamlingsreferat d. 07.04.01, hvori det konstatere,
at der er 70 elstandere med en samlet deposita på 140.000 kr.
På den baggrund betragter bestyrelsen sagen som afsluttet.
Der ved 1. stemme for og 21 imod hvormed forslaget falder.
4) klubbens vedtægter skal findes på hjemmesiden samt i klubhuset. 21 for.
5) Fremsat foreslag om, at underkende referat for 16.12.06 fsa. bestyrelsens
bestemmelsesret over blikhallens fremtid. 2 for, 19 imod hvormed referat af 16.12.06
stadfæstes.
13. Valg af bestyrelse:
Kasserer: Rasmus Vestergaard stiller op. Vandt med stort, bragende bifald!
Best.med. (pligtarbejdsmand): Thorbjørn Hummel. Enstemmigt meldt ind. Bestyrelsen
overvejer at købe en pisk, så han kan holde alle i sving. 
Best.med.(Husmand og sekretær): Heino blev modstræbende accepteret mod lovning af
bestikkelse til at fortsætte i bestyrelsen. 
14. Billagskontrollanter: Trine Fastrup Nielsen, Susanne Hilbrand.
15. Suppleanter: Lars Starck, Jan Dyrting.
16. Festudvalg: Nina Boelslund Nielsen, Jeppe Bøgh Svendsen, Anders
Qvirin Trydeman, Dorthe.
17. Valg af husalf. Lodtrækning fra den høje hat mellem Helle Jensen, Kim Strithår og
Nina Boelslund. Nina vandt lodtrækningen og er hermed husalf.
18. Eventuelt:
1) Vandansvarlig bro 8: Peter Skipper. Bro 10: Lars Starck.
2) Husalfens opgaver præciseret.
3) Elprojektet fremlagt af formand og debateret. Det forventes påbegyndt inden for et
par måneder.
4) Blikhals-projektet fremlagt af August og debateret. Rigtig flot stykke arbejde forestået
af Rasmus, Morten og August.

5) Heino holdt en kort pep-talk op til havnefesten i August.
6) Nedsættelse af udvalg for nye vedtægter i klubben: Heino, Morten og Sidney.
Herefter blev det konstateret at fadølsanlægget kun var halvt tømt. Det blev der rodet
bod på de næste timer
Ref. Heino og Nina
Bilag :

indkaldelse til generalforsamling.
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