Ekstraordinær
generalforsamling
17.03.2016
Nappedam Bådelaug

Deltagere fra bestyrelsen: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov,
Egon Sørensen, Henning Hansen, Harald Jørgensen, John Trolle
Fraværende fra bestyrelsen: ingen
Dirigent:

Tor Andersen

Referent: John Trolle

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Behandling af forslag fra bestyrelsen
3. Eventuelt
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1. Valg af dirigent.
Bestyrelsesformand Henning Madsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling som der var indkaldt til i henhold til vedtægternes § 13.
Bestyrelsen foreslog Tor Andersen som dirigent.
Der blev forespurgt blandt de fremmødte om der var andre forslag.
Det var der ikke.
Tor Andersen blev valgt som dirigent.
Tor Andersen accepterede valget og bød også velkommen til de fremmødte medlemmer.
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig og varslet rettidigt af
bestyrelsen.
Han informerede endvidere om reglerne for stemmeafgivelsen.
2. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Henning Madsen fremlagde bestyrelsens forslag om opførelse at et kombineret jolle-og kajakhus,
tilbygget de eksisterende jollehuse.
Diverse tegninger blev vist på powerpoint og gennemgået af Henning med forklaring om placering,
indretning, og formålet med tilbygningen.
Økonomien bag selve byggeriet samt de ekstra renoveringsprojekter der er foreslået,
blev gennemgået med information om at der var søgt diverse fonde, men at disse først
ville kunne komme til udbetaling, når byggeriet står færdigt.
Henning forklarede om hvorfor bestyrelsen havde foreslået at finansiere byggeriet med
vores eksisterende kassekredit, samt den forventede tilbagebetalingstid.
Byggeriet vil kunne finansieres uden en stigning i klubkontingentet. Der er dog ingen garanti for
at det ikke kan blive aktuelt, ved eksempelvis uforudsete udgifter på havnen.
Der blev vist en sammenligning mellem klubkontingenterne fra de forskellige sejlklubber i området
kontra Nappedam bådelaugs klubkontingent.
Efter Henning Madsen indlæg opfordrede dirigenten til spørgsmål fra de fremmødte medlemmer.
Der blev stillet rigtig mange gode og relevante spørgsmål om projektet samt ført en sund dialog
om forholdene, afdelingerne imellem i sejlklubben.
Spørgsmålene blev besvaret og det blev af dirigenten besluttet at gå videre til afstemningen.
Da stemmerne var blevet talt op, berettede dirigenten følgende resultat:
Ja: 83
Nej: 16
Ugyldig: 1
Der var i alt 100 stemmeberettigede.
Det blev således med et stort flertal vedtaget at opføre nyt jolle-og kajakhus som foreslået.
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3. Eventuelt.
Mads Holmen fra visionsgruppen informerede kort om Deres aktiviteter og planer for året 2016.
Gruppen vil den 29.09. holde en såkaldt visionsaften for klubbens medlemmer. Der vil denne
aften være deltagelse af en repræsentant fra Dansk Sejlunion.
Lars Forsom fra kapsejladsudvalget, opfordrede forsamlingen til at møde op
på kapsejladsaftenerne og deltage. Enten i egen båd eller som gast ombord en af de
kapsejlende både.
Den ekstraordinære generalforsamling blev af dirigenten erklæret for afsluttet og Henning
Madsen takkede Tor Andersen for hans assistance, som dirigent.
Henning Madsen konstaterede det positive i, at der havde været en klar stemmeafgivelse med 83
Stemmer for og 16 imod.
Nappedam bådelaug bød på kaffe og kage, og aftenen sluttede i hyggeligt samvær med snak om
det nye byggeprojekt, samt den forestående sejlersæson.

Referent:
John Trolle

Ovenstående referat tiltrædes
Dirigent
Tor Andersen
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i klubhuset
torsdag d. 17. marts 2016, kl. 19.30.
I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i
Nappedam Bådelaug.
Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent.
2. Behandling af forslag fra bestyrelsen:
Det foreslås, at der øst og nord for de bestående jolle- og kajakhuse opføres en tilbygning
på ca. 136 m2. Tilbygningen skal indeholde et uisoleret opbevaringsskur for jolle- og
kajakmateriel samt 3 toiletrum Den skal endvidere rumme en gangforbindelse udefra og til
de bestående omklædningsrum samt en forbindelse mellem kajakskuret og det
nuværende jolle- og kajakklubhus. Projektet indeholder desuden etablering af en ekstra
flydebro ved det østlige slæbested.
Projektet er - incl. fornyelse af tagpaptaget på de nuværende huse samt et nyt elektronisk
låsesystem til havnen - kalkuleret til 496.000 kr. i udgift til materialer og de
håndværksarbejder, der ikke kan udføres ved frivilligt arbejde.
Videre foreslås det, at bestyrelsen bemyndiges til at optage det mest fordelagtige lån på
op til 500.000 kr. med en løbetid over 10 – 15 år.
En nærmere beskrivelse af projektet og økonomien samt eksempler på fremtidige
kontingentstørrelser i forbindelse med optagelse af lån er opslået i klubhuset.
3. Eventuelt.
Bestyrelsen.
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Jolle og kajakhuset:
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