
Generalforsamling
22.november 2017

     
 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 formand:
På valg er Henning Madsen (ønsker ikke genvalg)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem John Trolle (ønsker ikke genvalg). 
Bestyrelsesmedlem Henning Hansen (ønsker ikke genvalg).
Suppleant Egon Sørensen

7.         Behandling af indkomne forslag.

8.  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.

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

             Henning Madsen startede med at præsentere den nuværende bestyrelse, og fremlagde derefter

             Bestyrelsens beretning (vedlagt).                                  

Beretningen blev godkendt.

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

Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet for 2016 / 2017

             Regnskabet blev godkendt

(Kopi af regnskab 2016 / 2017 blev udleveret til de tilstedeværende, og kan ses i klubhuset)

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde budgettet for 2017 / 2018

Kommentarer vedr. budget:

Et medlem spurgte om de økonomiske konsekvenser at de indkomne forslag, se nedenfor, er 
indregnet i budgettet. Svaret var ja, for de flestes vedkommende. Det blev også oplyst at der er 
hensat kr. 20.000 til sejlerskolen samt kr. 25.000 til et nyt regnskabssystem.

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

(Kopi af budget for 2017 / 2018 vedlægges)

5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.

Som udgangspunkt uændrede takster for 2017 / 2018.

Der blev dog under punkt 7 (indkomne forslag) vedtaget et par ændringer, se nedenfor.

6. Valg til bestyrelsen.

       Stemmetællere: Marianne Brenholdt og Anne Elise Udsen
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Valg af formand:

På valg er Henning Madsen (ønsker ikke genvalg).

Bestyrelsen foreslog Peter Storm til posten.

Ingen modkandidater og Peter blev valgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Bestyrelsesmedlem John Trolle          (ønsker ikke genvalg). 
Bestyrelsesmedlem Henning Hansen (ønsker ikke genvalg).

Bestyrelsen foreslog følgende til bestyrelsen: Anne Birthe Kajhøj, Sten Jensen og Egon Sørensen

Derudover meldte der sig følgende kandidater: Karsten Kristiansen og Søren Dyrskøtt

Efter skriftlig afstemning, med 71 fremmødte stemmeberettigede, blev Anne Birthe (58 stemmer) og  
Sten (37 stemmer) valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.   

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for et år:

Peter Storm blev sidste år valgt ind i bestyrelsen, og vil således først være på valg næste år da 
valgperioden er to år. Da Peter nu er valgt som ny formand for de næste to år, skal den, derved, 
ledige bestyrelsespost besættes for det næste år.

Følgende kandidater meldte sig til denne post: Egon Sørensen, Karsten Kristiansen, Søren Dyrskøtt 
og den fratrådte formand Henning Madsen. Henning blev valgt med 48 stemmer.

Valg af suppleant:

Egon Sørensen blev genvalgt til denne post uden modkandidater.

           

7.   Behandling af indkomne forslag.

Der er hele syv forslag som generalforsamlingen skal forholde sig til og som kom til afstemning. Alle 
forslagene var rettidigt opsat i klubhuset og er også vedhæftet dette referat. Nedenfor nævnes 
forslagene kun i overskrifter, samt resultaterne af afstemningerne. Forslagenes fulde ordlyd er som 
nævnt vedhæftet.

Forslag nr. 1 om fuldmagtforhold.
Der er tale om en vedtægtsændring af § 13 hvorfor der skal være mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
for forslaget, for at det kan vedtages. Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 2 om vedtægternes § 3.
Ligeledes en vedtægtsændring, som her vil udvide foreningens formål, og derved give mulighed for 
at kunne starte en vinterbadeklub / afdeling i Nappedam. Forslaget blev vedtaget.
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Forslag nr. 3 om bemyndigelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med, herunder træffe beslutning om, en eventuel 
vinterbadeklub/afdeling ved Nappedam. Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 4 om pensionistkontingent:
Bestyrelsen foreslår, at det særlige klubkontingent for pensionister, der har været medlem i 10 år 
eller flere, bortfalder. 
Bådelauget har pt. 385 medlemmer heraf 80 i kajakafdelingen og 51 pensionist medlemmer.
Hvis forslaget vedtages, vil det medføre en merindtægt på ca. kr. 19.000,- Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 5 om takststigninger:
Forslagene kommer fra bestyrelsen og indeholder tre elementer, således:
Nr. 5A om en takst på kr. 500 om året for leje af skabene langs Molsvej. Der er 20 skabe til 
disposition, og det har været omkostningsfrit at låne disse. Efter en diskussion i salen blev det 
vedtaget at skabene fra næste år kan lejes for kr. 250 pr. år.

Nr. 5B hvor lejen for en pramplads (2 m plads) hæves fra kr. 550 til kr. 1.000 pr. år. Vedtaget

Nr. 5C hvor bestyrelsen foreslår at havneafgiften for gæstebåde under 10 m samt autocampere 
hæves fra kr.125 til kr.150. Det vil give en forventet merindtægt på ca. kr. 12.000 årligt. Dette baseret
på ca. 300 gæstebåde under 10 m og ca. 180 autocampere. Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 6 fra Kapsejladsafdelingen.
Der er ønske om en digital vindmåler til glæde og gavn for alle sejlere i Nappedam.
Hvis kvaliteten og teknikken skal være i orden vil det medføre en udgift på kr. 8-10.000.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 7 fra Jolleafdelingen.
Jolleudvalget foreslår, at klubkontingentet for juniormedlemmer hæves fra 325 kr til 750 kr. årligt, 
samt at prisen for jolleleje hæves fra 375 kr. til 550 kr. årligt. 
Samtidig nedsættes Bådelaugets årlige tilskud til Jolleafdelingen fra 20.000 kr. til 15.000 kr. 
Forslaget blev vedtaget.

8.  Eventuelt.

Peter Storm fremlagde det foreløbige program for Bådelaugets 50 års jubilæumsfest næste år.
Lørdag den 2. juni 2018 vil stå i festens tegn fra tidlig formiddag til ud på de sene nattetimer. Der vil 
løbende komme mere info herom i Lanternen, på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset.

Endvidere orienterede Peter kort om formidlingen af havnens pladser, køb/salg/leje, samt om de 
medlems aktiviteter der vil være hen over vinteren. 

Jørn Østergaard efterlyser flere cykler til udlån i havnen, så hvis du har en sådan (rimelig brugbar) 
bedes du sætte den i cykelstativet med en seddel på.

Karsten Kristiansen efterlyser en bedre parkerings kultur, måske en bedre organisering af 
parkeringspladserne eller nogle restriktioner. Til tider et ”P-helvede”, som han udtrykte det. Ikke 
mindst på en varm sommerdag kan der være P-problemer, også som følge af de mange biler der, de
dage, kommer med trailere.

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 det vil være helt færdigt inden jubilæumsfesten 
næste år.. På trods af travlheden med byggeriet beretter Anne Mette, at der er sejlet lige så meget 
som før byggeriet, ligesom kursusaktiviteten har været uændret, og de holder fast i deres almindeligt
planlagte arrangementer i vinterperioden.
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Jolleafdelingen.
Lars Bjørn orienterede om afdelingens mange aktiviteter, herunder deltagelse i stævner forskellige 
steder i landet samt en tur til Sverige. Han viste billeder, og fortale om, afdelingens forskellige 
jolletyper m.v. Der har i år været 29 tilmeldte børn og unge i afdelingen.

Kapsejlads udvalget
Poul Erik Lading informerede om en god sæson med ca. 10 stabilt deltagende både. Bådene har 
sejlet med respitstart, hvilket 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. Kapsejladssæsonen blev udvidet til også at omfatte oktober, ligesom 
Nappedam har været repræsenteret i sejladsen ”Fyn rundt” samt ”De 3 broer”.

Aktivitets- og festudvalget 
Der er pt. intet udvalg, så meld dig hvis du har lyst til denne opgave. Hold dog øje med 
opslagstavlen, hjemmesiden samt Lanternen da der er, og bliver, planlagt aktiviteter i løbet af 
vinteren, ligesom den officielle standerhejsning i maj vil finde sted samt jubilæumsfesten i juni.

  Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede, kl. 22.30, generalforsamlingen for afsluttet.

Formand Henning Madsen takkede de aftrådte bestyrelses medlemmer, John Trolle og Henning 
Hansen, for Deres virke i NBL bestyrelse.
De fik hver en erkendtlighed i form af et par flasker vin.
Tilsvarende takkede Peter Storm den aftrådte formand Henning Madsen for det store arbejde han har 
lagt i havnens bestyrelse de sidste seks år, heraf de fire som formand. Havnen, og bestyrelsen, kan 
også det næste år glæde sig over Hennings deltagelse i bestyrelsesarbejdet m.m.

Referent:

Peter Storm

Ovenstående referat tiltrædes

Tor Andersen
Dirigent

Vedlagt:
Bestyrelsens beretning
Budget 2017/2018
Indkomne forslag nr. 1-7
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