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Generalforsamling onsdag d. 23. november 2016, kl. 19.30. 
 
Bestyrelsen vil under pkt. 5, ”Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt 
pladshaverindskud”, stille følgende 2 forslag: 
 

1. Par-medlemskab udgår. 
 
Baggrund: 
 
Bådelauget har i dag 31 par-medlemmer – heraf 17 kajakmedlemmer - der hver betaler 
375 kr. om året i kontingent. 
 
Da par-medlemskabet i sin tid blev indført, var tanken den, at partneren til et medlem 
med bådplads for et reduceret kontingentbeløb kunne melde sig ind og derved få 
indflydelse på klubben. Par-medlemmer har samme rettigheder som alle aktive 
medlemmer, herunder stemmeret til generalforsamlingen, men skal ikke udføre frivilligt 
arbejde og modtager ikke Lanternen. 
 
Vi har nu i Kajakafdelingen 17 par-medlemmer, der er fuldgyldige brugere af klubbens 
faciliteter på lige fod med andre kajakmedlemmer, men som kun betaler reduceret 
kontingent. Det var ikke det, der var formålet, da man indførte par-medlemskabet. 
 
Derfor foreslås det, at muligheden for at være par-medlem udgår.  
 
De nuværende par-medlemmer kan så overgå til andre medlemskaber, såsom aktivt 
seniormedlemskab, passivt (begrænset) medlemskab eller – hvis kriterierne er opfyldt 
– aktivt pensionistmedlemskab. 
 

2. Passivt medlemskab ændres til begrænset medlemskab. 
 
Baggrund: 
 
Et passivt medlemskab forudsætter i dag, at man har haft mindst 5 års medlemskab 
som aktiv senior. Man har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, kan ikke få nøgle, 
kan ikke låne klubhus og skal ikke udføre frivilligt arbejde. Passive medlemmer 
modtager Lanternen. 
 
Der er i løbet af det sidste års tid rejst ønske om at forbedre badeforholdene ved 
Nappedam med en eller flere ekstra badebroer og en sauna. 
 
Bestyrelsen vil gerne være åbne over for nye ideer, men er samtidig lidt bekymrede for 
om der er grundlag for at etablere dette. 
 
Derfor foreslås det, at begrebet passivt medlemskab ændres til begrænset 
medlemskab. Derved kan de nuværende vinterbadere, der ikke i forvejen er medlem af 
Bådelauget, melde sig ind og derved benytte Bådelaugets brusefaciliteter, samt 
eksempelvis drikke en kop kaffe i klubhuset efter badningen. 
 
Samtidig kan denne gruppe arbejde videre med at undersøge om etableringen af nye 
badebroer og en sauna vil være bæredygtig. Er den det, vil et forslag herom kunne 
behandles på en senere generalforsamling. 
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Et begrænset medlemskab skal koste 450 kr. om året ligesom det nuværende passive 
medlemskab. Dette begrænsede medlemskab medfører ikke stemmeret ved 
generalforsamlingen, men giver som noget nyt mulighed for at benytte faciliteterne. De 
skal derfor også have mulighed for at få en nøgle. Kravet om mindst 5 års aktivt 
medlemskab bortfalder. 
 
Bådelauget har i dag 3 passive medlemmer. Disse kan fortsætte uændret i et 
begrænset medlemskab. 


