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Generalforsamling 

21. november 2012 
Nappedam Bådelaug 

 

 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Uffe Jacobsen. Han blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig og varslet rettidigt. Der var ingen indkomne forslag fra 

medlemmerne.  

 

2. Betyrelsens beretning for det forløbne år samt forelæggelse af planer for det kommende: 

Formand Henrik Veggerby aflagde beretningen, som blev godkendt af forsamlingen. Formanden 

orienterede endvidere om planlagte tiltag i det kommende år.   

(Kopi af beretningen vedlægges som bilag) 

 

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

Kasserer Vermund Søgaard-Sørensen fremlagde regnskabet 2011/2012                                                                 

Under punktet indtægter orienterede Vermund Søgaard-Sørensen uddybende om salget af Alfa 

motorbåden og bemærkede også det fine resultat af årets køkkendrift. Spørgsmål til regnskabet fra 

forsamlingen blev besvaret. Et medlem foreslog, at digitalisere klubbladet Lanternen, og derved 

spare en del udgifter til trykning, forsendelse mv. De der ønsker det, skal dog stadig kunne modtage 

Lanternen på papir. Forslaget vil indgå i det videre arbejde med at udvikle Bådelaugets hjemmeside. 

Regnskabet blev herefter godkendt.  

(Kopi af regnskabet vedlægges som bilag) 

 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år: 

Kasserer Vermund Søgaard-Sørensen fremlagde budgettet for 2012/2013. Særligt bemærkes at 

beløbet til afskrivninger er en del lavere end sidste år, pga. at bådvognen nu er nedskrevet til kr.0,-  

Vedr. hensættelse til rendegraver, var det et udbredt ønske fra medlemmerne, at dette er så stort som 

muligt, så en sådan kan anskaffes i nær fremtid. Havnens nuværende rendegraver er temmelig 

udslidt, og trænger til udskiftning. Forsamlingen var i øvrigt tilfreds med det fremlagte budget, og 

Vermund Søgaard-Sørensen tilkendegav sin tilfredshed med klubbens fine økonomiske tilstand. 

( Kopi af budget 2012/2013 vedlægges som bilag)   

 

5. Fastsættelse af kontingenter ,havneafgifter samt pladshaverindskud mv. 

Henrik Veggerby orienterede. Ventelisten til bådplads ønskes ændret fra den nuværende ordning til 

en egentlig venteliste uden medlemskab af klubben, og hvad deraf følger af forpligtigelser. Det 

foreslås, at der betales at årligt gebyr på kr. 500,- for at stå på denne liste. Alle øvrige priser 

forbliver uændret i forhold til sidste år. Forsamlingen bifaldt dette uden bemærkninger. 

 

6. Valg til bestyrelsen: 

 

Bestyrelsen foreslog Jytte Gyldenløve som klubbens nye kasserer efter Vermund Søgaard-Sørensen, 

som ikke ønskede genvalg. Hun blev valgt uden modkandidat. 
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Herefter skulle vælges yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. Harald Jørgensen og Claus Pedersen var 

villige til genvalg, mens Per Hansen ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen foreslog Jan Urskov i 

stedet. Alle 3 blev valgt uden modkandidater. 

Sluttelig var klubbens 2 revisorer Marianne Brenholdt og Peter Storm på valg, samt 

revisorsuppleant Klaus Ribe. Alle 3 blev genvalgt. 

 

7. Behandling af indkomne forslag: 

 

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Henrik Veggerby fremlagde bestyrelsens forslag 

om ændring af ordlyden i §.1, §.3 og §.13 i klubbens vedtægter. 

§.1 foreslås Rønde kommune ændret til Syddjurs kommune.  

§.3 punkt 2 foreslås ordlyden "At varetage såvel sejlfartøjsejere, motorbådsejeres samt jolleejeres 

interesser" ændret til "Fartøjsejeres interesser" 

§.13 ønskes tilføjet Kajakudvalg under stående udvalg som generalforsamlingen har nedsat til støtte 

for bestyrelsen. 

Den foreslåede ændring i §.3 blev diskuteret frem og tilbage i forsamlingen. Det endte med at man 

blev enige om, at stryge §.3 punkt 2 helt i vedtægterne. Herefter blev forslaget vedtaget med over 

2/3 af de fremmødtes stemmer, som vedtægterne foreskriver ved vedtægtsændringer. 

 

8. Eventuelt: 
 

Formanden for kapsejlads Lars Foersom orienterede om afdelingens nye tiltag. Man opretter en 

såkaldt respit-start, så nybegyndere i kapsejlads kan deltage uden at komme i mål langt efter de 

mere erfarne både. Det bliver derved sjovere at deltage, og man håber så at lokke nogle flere både 

til at deltage i klubbens kapsejladser. 

Den nye formand for jolleafdelingen Lars Nørgaard Bjørn orienterede om afdelingens planer for at 

fastholde de ældre sejlere noget længere. Man vil lade dem være trænere for de nye sejlere. 

Der var desværre ingen indlæg fra kajakafdelingen. 

Henrik Veggerby afsluttede herefter med at takke Vermund Søgaard Sørensen og Per Hansen for 

deres arbejde i bestyrelsen. Særligt fremhævede han kasserens store arbejde med at få sat system i 

inddragelse af skyldige beløb til klubben, og hans store arbejde med at få Alfa motorbådens gæld til 

klubben afviklet. Der blev uddelt en vingave til de afgående bestyrelsesmedlemmer.  

Det var en generalforsamling uden dramatik og i god tone. Herefter erklærede dirigenten 

generalforsamlingen for afsluttet. 

Klubben var efter generalforsamlingen vært ved kaffe og kage til de fremmødte. 

Ref. Michael Maj 

 

Ovenstående referat tiltrædes 

Uffe Jacobsen 

Dirigent 

 

  

 

   

 

  

  


