
Generalforsamling
23.november 2016

     
 Nappedam Bådelaug

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.

6. Valg til bestyrelsen.

Valg af kasserer:
På valg er: Jytte Gyldenløve.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Jesper Norup (ønsker ikke genvalg). 
Bestyrelsesmedlem Harald Jørgensen ( ønsker ikke genvalg ).
Bestyrelsesmedlem Jan Uhrskov

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er:

Marianne Brenholdt
Peter Storm
Suppleant : Birger Holmgaard

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.
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1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Tor Andersen som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Tor Andersen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og varslet rettidigt.

De indkomne forslag, som omhandlede økonomi blev det besluttet, at flytte således de blev 
behandlet mellem dagsordenens pkt. 4 og 5.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Henning Madsen fremlagde bestyrelsens beretning.

(Bilag af formandens beretning, vedlagt)

Kommentarer til beretning:

Der blev spurgt ind til hvorfor bestyrelsen havde valgt ikke at indgå i samarbejdet vedr. oprettelsen af
badebro og sauna i NBL. Formanden forklarede at vi var i dialog og åben for nye ideer, men dog ikke
ønskede at have udgifter eller efterfølgende vedligehold

Der blev foreslået at der monteres en monitor i klubhuset, således nattevagten kan se hvis nogen 
kommer til havnen efter bommen er blevet lukket for natten. Det vil blive undersøgt om det er muligt,
at tilslutte en monitor til vores nye overvågningssystem.

  

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet for 2015/2016

Kommentarer til regnskabet:

Der blev stillet spørgsmål ved om beløbet i regnskabet på 240000kr. var tilstrækkeligt til, at få 
foretaget en uddybning af havnen.
Formanden svarede at det ikke var tilstrækkeligt og at man forventede en udgift på mindst
0,5 mill. kr.
Der er ikke sat en dato for hvornår en uddybning vil blive planlagt.

             Regnskabet blev godkendt

(Kopi af regnskab 2015/2016 vedlægges)

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde budgettet for 2016/2017

Kommentarer vedr. budget:

Et medlem kommenterede prisen på 125kr/døgn for en autocamper som værende meget billigt i 
forhold til prisen på campingpladserne. 
Flere kunne dog berette at denne pris svarer overens med prisen på andre havne og man ikke bør 
sammenligne prisen med campingpladsernes priser.

2



Efter et spørgsmål om der var budgetteret med vedligehold af NBL udlånscykler, blev der svaret at 
dette vedligehold indgik under den almindelige vedligeholdelseskonto for havnen. 

Dirigenten præciserede at det fremlagte budget ikke skulle godkendes af forsamlingen.

(Kopi af budget for 2016/2017 vedlægges)

Forslag:

Bestyrelsen foreslog at parmedlemskab af NBL udgår.

Pt. er der 31 parmedlemsskaber i klubben.

Ved afstemning blev det vedtaget at parmedlemsskab udgår og de pågældende parmedlemmer vil 
blive informeret her om. De tilbydes naturligvis et aktivt medlemskab.

Bestyrelsen foreslog at passivt medlemsskab ændres til begrænset medlemskab

Kommentarer:

Der blev stillet spørgsmål ved om en vinterbader, med begrænset medlemskab ville have 
ansvarlighed nok til, at huske eksempelvis at lukke bommen efter sig. Bestyrelsen vurderer at, med 
en nøgle følger også et ansvar og nogle regler som skal følges. Vi tror på at også vinterbadere vil 
følge disse.

Der var lidt dialog om ’begrænset medlemskab’ var det rette navn i en demokratisk sejlklub men at 
dette dog var en mindre detalje, set i forhold til, at vi åbner dørene for folk som interesserer sig for 
vand, men måske ikke lige har fået øjnene op for livet på havnen.  

Ved afstemning blev det besluttet at ændre passivt medlemskab til begrænset medlemskab.

Egon Sørensen foreslog ændring af havnepenge til 150kr/døgn gældende for alle størrelser både.

Efter afstemning med kun 4 stemmer for forslaget,  blev forslaget ikke vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.

Uændrede takster for 2016/2017

6. Valg til bestyrelsen.

Stemmetællere: Mads Holmen, Marianne Brenholt og Michael Maj. 

Valg af kasserer:

På valg er: Jytte Gyldenløve.

Ingen modkandidater og Jytte blev valgt med klapsalver fra forsamlingen.
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Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Jesper Norup         (ønsker ikke genvalg). 
Bestyrelsesmedlem Harald Jørgensen  ( ønsker ikke genvalg ).
Bestyrelsesmedlem Jan Uhrskov

Bestyrelsen foreslog følgende til bestyrelsen: Jan Uhrskov, Peter Storm, Henning Buddig.

Der meldte sig ingen modkandidater og alle tre blev valgt med klapsalver fra forsamlingen.

Det er tre yderst kompetente kandidater hvor Peter Storm kunne berette at han har været på havnen
i hele 43 år, Henning Buddig har været på havnen siden 70-erne og Jan Uhrskov allerede har været 
medlem af bestyrelsen i de sidste 4 år.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er:

Revisor: Marianne Brenholdt
Revisor: Peter Storm
Suppleant : Birger Holmgaard

Kandidater: ( for Peter Storm efter han blev valgt ind i bestyrelsen )

Eva Bath

Endnu en gang, ved klapsalver fra forsamlingen blev Marianne Brenholdt, Eva Bath, Birger 
Holmgaard valgt, til posterne.

Eva fortalte lidt om sig selv og at hun i øvrigt var uddannet inden for økonomi og dermed var godt 
rustet til opgaven.

8.   Behandling af indkomne forslag.

Forslag:

Åse og Poul Erik Lading foreslår ændring af teksten i vedtægterne vedr. stemme ved fuldmagt.

Som udgangs går bestyrelsen ind for forslaget.
Der var en del dialog om selve teksten vedr. samlever og ægtefælle som man mente skulle ændres 
til en mere tidssvarende.

Forslaget kom til afstemning med den foreslåede tekstændring.

Der var 27 stemmer for og ændringen blev derfor ikke vedtaget.

Bestyrelsen vil arbejde på tilretning af formuleringen således denne kan komme til afstemning ved 
næste generalforsamling. 
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Åse Lading foreslog ændring så suppleant i bestyrelsen ikke var stemmeberettiget.

Formanden præciserede at suppleanten i bestyrelsen ikke er stemmeberettiget.

9.  Eventuelt.

Formand Henning Madsen, informerede om at Nappedam Bådelaug i maj måned 2018 har 50 års 
jubilæum og at det naturligvis skal fejres på behørig vis. Henning fortalte om hvordan både 25års og 
40 års jubilæerne havde været fejret.
Der blev foreslået at 50års jubilæet opslås i medierne så det kan få den opmærksomhed det 
fortjener.
Det blev også foreslået, at der nedsættes et udvalg som dermed står for planlægningen af selve 
arrangementet. Ønsker du at være en del af et sådant udvalg er du velkommen til at kontakte 
bestyrelsen.
Den præcise dato for jubilæet er endnu ikke fastlagt men det bliver i maj måned 2018.

Mads Holmen fra visionsgruppen berettede om et rigtig godt år i jolle afd. med mange sejlere samt et
brag af en kapsejlads i forbindelse med Djurslands Bank cup.
Mads kunne fortælle at NBL allerede har eller er i gang med visioner. Disse er fint i trit med dansk 
sejlunions visioner om større åbenhed i klubberne over for nye tiltag. I NBL kan dette eksempelvis 
være inddragelsen af kajakroerne og nu den mulige vinterbader afd.
Der blev foreslået at det frivillige arbejde i klubben kunne udvides til meget andet end de traditionelle
arbejder som vi kender.  Økonomien i klubben foreslås bæredygtig således at der er plads til 
nytænkninger.

Kajakafdelingen.
Anne Mette Jørgensen fortalte at de var rigtig glade for medlemmernes opbakning til byggeriet af det
nye jolle-og kajakhus. Byggeriet skrider fint frem og der bliver set frem til det snarlige rejsegilde. På 
trods af travlheden med byggeriet beretter Anne Mette dog at de holder fast i deres almindeligt 
planlagte arrangementer i vinterperioden.

Kapsejlads udvalget
Poul Erik Lading informerede om en god sæson med 11 stabilt deltagende både. Bådene har i år 
sejlet efter ny handicapregel med respitstart. Det betyder at bådene starter med forskudt start og den
båd som kommer først i mål har vundet sejladsen. Denne måde at sejle på fremmer dermed også 
den sociale hygge i klubhuset efter kapsejladsen.

Aktivitets- og festudvalget 
Desværre var ingen repræsentanter fra udvalget til stede på generalforsamlingen.

Forslag

Egon Sørensen foreslog at bestyrelsesmedlemmer skulle tilbydes en økonomisk kompensation,
for deres arbejde, i bestyrelsen.
Forslaget blev kort debatteret uden at der fra bestyrelsens eller fra forsamlingens side dog viste sig 
stemning for at indføre kompensationen.

Åse Lading opfordrede til at klubkiosken fik et større mængde og udvalg af varer.
Åse foreslog også at klubhuset bliv frisket lidt op med nogle planter og en generel oprydning. evt. 
med opsætning af reoler el.lign.
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Bestyrelsen vil tage forslagene op og vurdere dem.

Henrik Veggerby roste bestyrelsen for at det var lykkedes at få ændret i lokalplanen samt at han så 
nogle af de første tendenser til et generationsskifte i klubben.

  Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 Formand Henning Madsen takkede de aftrådte bestyrelses medlemmer, Jesper Norup og Harald       
Jørgensen, for Deres virke i NBL bestyrelse.
De fik hver en erkendtlighed i form af et par flasker vin.

Æresmedlemsskab

Harald Jørgensen blev i dagens anledning udnævnt til æresmedlem af NBL af formand Henning 
Madsen.

Henning Madsen kunne berette om Haralds store arbejdsindsats for klubben, som dels har bestået af 
intet mindre end 25 års bestyrelsesarbejde. Ud over bestyrelsesarbejdet har Harald gennem årene 
varetaget fordelingen af bådpladser, været med i festudvalget, arbejdet på arbejdsholdet, deltaget i 
båd op-og isætninger, ja faktisk over det hele.

Som tak for lån af Harald i gennem alle årene fik Haralds kone en buket blomster.

Harald takkede for erkendtligheden og lovede at vi dog stadig ville kunne finde ham på havnen 
fremover og at han med glæde ville henvise til de ansvarlige i klubben. 

Referent:

John Trolle

Ovenstående referat tiltrædes

Tor Andersen
Dirigent

Vedlagt
Bestyrelsens beretning
Regnskab 2015/2016
Budget 2016/2017
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