Generalforsamling 19. november 2014
Nappedam Bådelaug

Dagsorden i henhold til vedtægter
1.

Valg af dirigent

2.

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

3.

Forelæggelse af det reviderede 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
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er
Næstformand Claus Pedersen (ønsker ikke genvalg)
Harald Jørgensen
Jan Uhrskov

7 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er:
Marianne Brenholdt
Peter Storm
Suppleant Klaus Ribe
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8

Behandling af indkomne forslag

9

Eventuelt

______________________________________________________________
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.
Gitte Laursen, Anne Lise Udsen og jens Arne Tams blev valgt til stemmetællere.
Forslag fra Peter Simonsen om at dagsordenens pkt. 6 og pkt. 8 blev byttet om,
sådan at forslagene fra bestyrelsen i pkt. 8 blev behandlet før der var valg til bestyrelsen.
Forslaget afvist. Forslag til behandling, skal være bestyrelsen i hænde senst 14
dage før generalforsamlingen.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for
det kommende år.
Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens beretning. Den indeholdt en
orientering om årets tiltag, aktiviteter mv. Derudover blev bestyrelsens planer for
det kommende år fremlagt.
Beretningen blev godkendt.
Hele beretningen kan læses på hjemmesiden www.nappedam.dk under ”Nyt fra
bestyrelsen”
(Bilag af formandens beretning, vedlagt )
Efter formandens beretning fortalte Anne Mette Jørgensen fra Kajak om kajakfolkene, og deres aktiviteter. De har fokus på fritidsliv, socialt samvær og ro-teknikker. Kajakafdelingen er villig til at gå meget ind i projektet vedr. nyt jolle- og kajakhus. De vil søge diverse fonde for midler til opførelse af et sådant.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet for 2013/2014. Fra forsamlingen
var der enkelte spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.
(Kopi af regnskab 2014/2015 vedlægges som bilag)

4.

Fremlæggelse af budget for det kommende år
Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde budgettet for 2014/2015. Der var enkelte
spørgsmål fra forsamlingen, men der var enighed om at det så tilfredsstillende ud.
Budgettet godkendt.
(Kopi af budget 2014/2015 vedlægges som bilag)

5.

Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud
Formand Henning Madsen orienterede om bestyrelsens forslag vedr. ændringen
af 3 nedenstående punkter. Bortset fra de 3 nedenstående er alle andre takster
uændrede.
Kajakkontingent hæves fra 400 kr. til 565 kr.
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Overnattende roere: 40 kr.
Autocampere 125 kr.
Forslaget blev diskuteret blandt forsamlingen. For overnattende roere, fik bestyrelsen bemyndigelse til at fastsætte taksten mellem 0 og 40 kr.
Forslaget blev herefter godkendt.
6.

Valg til bestyrelsen: Valg af kasserer:
På valg var Jytte Gyldenløve
Jytte Gyldenløve blev genvalgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
Næstformand Claus Pedersen (ønskede ikke genvalg)
Harald Jørgensen
Jan Uhrskov
Følgende blev foreslået til bestyrelsen:
Harald Jørgensen
Jan Uhrskov
Jesper Norup
Vermund Søgaard-Sørensen

Stemmeresultat:
Harald Jørgensen
Jan Uhrskov
Jesper Norup
Vermund Søgaard-Sørensen

70 stemmer
67 stemmer
61 stemmer
19 stemmer

indtræder i bestyrelsen
indtræder i bestyrelsen
indtræder i bestyrelsen
indtræder ikke i bestyrelsen

Èn stemmeseddel ugyldig.
7.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
På valg var:
Marianne Brenholdt.
Peter Storm.
Marianne Brenholdt blev genvalgt.
Peter Storm blev genvalgt.
Suppleant: Birger Holmgaard

8.

Behandling af indkomne forslag
Indkomne forslag kan læses i deres fulde ordlyd på klubbens hjemmeside
www.nappedam.dk
Forslag Nr.1. Forslag: Lanternen udsendes kun elektronisk.
Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens forslag om at udsende
Lanternen elektronisk, og stoppe med at udsende den som blad.
Fra flere medlemmer var der kritik til bestyrelsen. De syntes bestyrelsen skulle
have offentliggjort deres forslag samtidig med indkaldelsen til
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generalforsamlingen, og ikke som der står i vedtægterne, 14 dage før afholdelsen
af generalforsamlingen. En tidligere offentliggørelse ville have givet medlemmerne
mulighed for at komme med forslag, der kunne matche bestyrelsens.
Bestyrelsen tager dette til efterretning.
Der var livlig debat vedr. dette forslag inden det blev sendt til skriftlig afstemning.
Antal afgivne stemmer: 82
Antal stemmer ”For”:
Antal stemmer ”Imod”:
Antal ugyldige stemmer:

42
37
3

Forslaget vedtaget.

Forslag nr.2: Ændring af vedtægternes §11 og 12 om indkaldelse til
generalforsamling:
Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens forslag om at kunne indkalde til
generalforsamling, eksembelvis via e-mail.
Afstemning ved håndsoprækning.
Antal stemmer ”For”
Antal stemmer ”imod”

Ca. 80
1

Forslaget vedtaget.
_________________________________________________________
Forslag nr. 3, ændring af vedtægternes §13 om stemmeret
Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens forslag om ændring af
stemmeret til generalforsamlingen. Dette forslag vil bl.a. medføre at medlemmer
fra kajakafdelingen også får stemmeret til opførelse af evt. nyt jolle-og kajakhus
Derefter forelagde Karsten Kristiansen et synspunkt på vegne af nogle pladsejere.
De synes bl.a. det er for tidligt at give kajak medlemmer stemmeret.
Der var en engageret og livlig debat blandt medlemmerne før forslaget blev sendt
til skriftlig afstemning.
Antal afgivne stemmer: 79
Antal stemmer ”For”
Antal stemmer ”Imod”
Antal ugyldige stemmer

48
28
3

Forslaget nedstemt.
For at forslaget vedtages, kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er ”For” forslaget.
_________________________________________
Forslag nr. 4. Alternativt forslag til forslag nr. 3
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Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens forslag om ændring af
stemmeret til generalforsamlingen.
Skriftlig afstemning:
Antal afgivne stemmer: 79
Antal stemmer ”For”
Antal stemmer ”Imod”
Antal ugyldige stemmer
Antal blanke

55
18
3
3

Forslaget vedtaget.

9.

Eventuelt
Jolle-afdelingen: Mads Holmen Andersen fortalte om jolleafdelingens aktiviteter.
Kajak-afdelingen: Anne Mette Jørgensen fortalte om kajakafdelingens aktiviteter.
Kapsejlads-afdelingen: Lars Foersom fortalte om kapsejlads aktiviteterne
Læskur:
• Forespørgsel fra Lis Buddig: Lis Buddig er vinterbader, og ønsker et
læskur, yderst ude på badebroen om vinteren. En slags ”busskur”, hvor
man kan lægge sit tøj, og blive tørret i ly for vinden.
Kapsejllads / kajakroere.
• Åse Lading fortalte at ved kapsejladserne tirsdag aften, kan det nogle
gange være vanskeligt at se kajakroerne. Henstiller til at kajakroerne evt.
gør sig mere synlig, og viser hensyn til kapsejladsbådene rundt omkring
bøjerne til kapsejladsbanen.
Lys på havnen
• Henning Wittrup foreslog at der opsættes mere overvågningslys, der
tænder og slukker via en bevægelsessensor. Mere lys på vestmolen ud for
klubhuset, og mere lys i østlig ende af pladsen.
• I mastecontaineren vil det også være hensigtsmæssigt med lys der
tænder/slukker via en bevægelsessensor.
”Mågeforskrækker”
• Knud Nielsen ønskede en ”mågeforskrækker”, der kan reducerer antallet af
fugleklatter på bådene.
Turbøjer ved slotsruinen.
• Peter Storm orienterede om bøjerne fra D.S. Udlægningen overtages af
Nappedam Bådelaug. Omkostningerne refunderes af D.S.
Havneafgift
• Peter Simonsen foreslog at kontingentet for pladsejere hæves. Samtidig
sænkes havneafgiften. På den måde kan Nappedam Bådelaug spare
penge, fordi havneafgiften er momspligtig.
Sikkerhed:
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•
•

Poul Erik Lading foreslog at bådelauget indkøber et antal
sikkerhedshjelme, der kan benyttes ved mastekranen.
Forslag til bådejere der har sin båd liggende i vandet vinteren over: Læg
fortøjningstovet dobbelt, og hold tovet sammen med strips. Ved ekstra
højvande springer stripsene, og båden er stadig fortøjret, uden at hverken
båd eller bro lider skade.

Grupperinger
• Egon Sørensen udtrykte at det vil være ærgerligt hvis der opstår en
tendens til grupperinger i Nappedam Bådelaug. Der er tradition for at vi
sammen løser evt. uoverensstemmelser.
Til dette svarede Karsten Kristiansen at evt. dannelse af grupperinger
kunne være undgået hvis forslaget fra bestyrelsen havde været udsendt
samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Festudvalget
• Åse Lading og Gitte Foersom ønsker at fortsætte festudvalget.
Kompetenceliste.
• Karsten Kristiansen foreslog der laves en kompetenceliste, hvoraf det
fremgår hvilke medlemmer der har en særlig kompetence indenfor et
bestemt område. Dette for at nye medlemmer kan se, hvem de kan
kontakte for at få hjælp/råd til at løse en opgave.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
Referent: Frans Sørensen
Ovenstående referat tiltrædes
Tor Andersen
Dirigent
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