Referat af ordinær generalforsamling
for Bådelauget Syd-West
Søndag d. 19 april 2008 kl. 13.00 i klubhuset.
Der var mødt 36 medlemmer og der var medbragt 10 fuldmagter.
Valg af dirigent
John Olesen blev valgt til dirigent.
Valg af referent
Susanne Hildebrandt blev valgt til referent
Valg af stemmetællere
Hans Holst og Erik Jakobsen stillede sig til rådighed som stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Formand Jens Mørch fremlagde bestyrelsens beretning som anerkendtes af forsamlingen
Gennemgang og fremlæggelse af regnskab, budget og prisblad 2009 til godkendelse
Rasmus gennemgik regnskabet og budgettet. Det nye er at - som det også fremgik af
bestyrelsens beretning - der er ansat en ekstern bogholder der tager sig af regnskabet.
41 stemte for regnskabets godkendelse.
Nyt fra fiskerhavnen ApS
Det er nu muligt at anvende den blå container hele året idet der som noget nyt bliver betalt
hele året.
Indkomne forslag
Sidney har indsendt et forslag til bestyrelsen - som ikke kunne medtages i dagsordenen da
forslaget var indkommet for sent. Det blev dette til trods besluttet med 24 stemmer for (6
stemte imod) at han gerne måtte fremsætte sit forslag til sidst i punktet.
Bestyrelsens 1. Forslag:
Bestyrelsen ønskede en afstemning vedr. pligtarbejde for medlemmer der mener de er
fritaget.
Et af klubbens medlemmer har overfor bestyrelsen oplyst at han er fritaget fra pligtarbejde
for evigt, idet han lagde en indsats, der ifølge medlemmet udløste evigt fritagelse fra
pligtarbejde fra bestyrelsen eller Generalforsamlingen. Den siddende bestyrelse har ikke

kunnet finde belæg for dette og ønskede derfor dette afklaret af generalforsamlingen.
Flere af de tilstedeværende ’ældre’ bestyrelsesmedlemmer kunne bekræfte medlemmets
påstand, og med 32 stemmer for blev det herefter besluttet af fritage medlemmet for evigt
for pligtarbejde. Det blev dog pålagt den nuværende bestyrelse og fremtidige bestyrelser ikke
at gentage denne form for fritagelse.
Bestyrelsens 2. Forslag: 2 ændringer af vedtægter
§ 3.5 nuværende:

Det er medlemmernes pligt at meddele bestyrelsen ved ændring af adresse telefonnummer
og e-mail. Samtlige medlemmer skal have postadresse.
Anmodes om ændres til § 3.5 tilføjelse til nuværende.
Alle A og A+ medlemmer skal være fyldt 18 år. Alle medlemmer har pligt til at oplyse adresse
telefon, mail og person nummer, skibets navn type og kendingsbogstaver samt at opdatere
disse oplysninger.
Forslaget blev vedtaget med 39 stemmer for, ingen imod.
Ny §: Regnskab

§ 10.5 Bogføring varetages af ekstern bogholder, bogholderen må ikke være medlem af
Bådelauget. Den eksterne bogholder skal føre såvel klub som momsregnskab og fakturere
medlemmer, bogholderen kan have adgang til klubbens driftskonto således at det er muligt
betale de af kassereren godkendte faktura til lauget.
Forslaget blev vedtaget med 38 stemmer for, ingen imod.
Sidney accepterede et forslag om at hans forslag om ændringer i henhold til rydningsfonden
skulle behandles i et udvalg der ville blive nedsat under eventuelt.
Sidney havde en ændring til paragraffen om eksklusion af medlemmer. Forslaget gik på en
mulighed for at få prøvet sin eksklusion. Jens redegjorde for at alle kan indkalde til
ekstraordinær generalforsamling hvis de kan få 18 medlemmer til at stemme for det.
Forslaget blev nedstemt med 14 imod og 4 stemmer for.
Camilla havde forslået at der blev investeret i oprettelse af trådløst internet. Hertil replicerede
formanden at der er blevet gjort alt for at få det til at virke, men hun var meget velkommen
til at prøve at finde nye løsninger. Et udvalg ville blive nedsat under eventuelt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eks. Ordinær: Formand:
Kandidater:

(Jens trækker sig)
Torben Nielsen …….…..valgt ved applaus

ordinær:
Kassererposten
(Rasmus genopstiller ikke)
Kandidater: Loa Tejmers trak sig, da Daniel gerne ville være kandidat ……valgt ved applaus
ordinær: Sekretær.
Heino genopstiller …………valgt ved applaus

Eks. Ordinær: Pligtarbejde: Kandidat:

Anders Svinkløv ……….……valgt ved applaus

Eks. Ordinær: Pladsmand Kandidat:

Erik Jacobsen…………………valgt ved applaus

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Asger og Henning Bach opstillede og blev valgt
Valg af bilagskontrollanter
Rasmus og Trine blev valgt
Valg af festudvalg
Christian Camilla Troels og Asger
Valg af vandansvarlig for bro 8 og 10
Troels Pileman og Christian
Valg af husalf Hans også genvalgt ved applausopstiller

Eventuelt
Udvalg til rydningsfonden: John og Sidney
Udvalg til internet: Camilla og Kurt
Lodtrækning over 2 nye skure (kontor og materiale rum)
Dan Lings vandt materialerummet og Leon vandt kontoret
Suppleanter til skure i fald de vindende har forfald: Anders og Svend Hansen
Dirigenten takkede for god ro og orden
Dato __________________________________
Dirigentens underskrift __________________________________________________________________

Ref. Susanne Hildebrandt Nielsen

