Generalforsamling
18.november 2015
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.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Frans Sørensen (ønsker ikke genvalg).
Bestyrelsesmedlem Henning Hansen.
Suppleant Egon Sørensen.

7.

Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde i
skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indleverede forslag opslås i klubhuset inden generalforsamlingen.

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 fremlagde bestyrelsens beretning.
Hele beretningen kan læses på hjemmesiden www.nappedam.dk under ”Nyt fra bestyrelsen”
(Bilag af formandens beretning, vedlagt)
Kommentarer til beretning:
Internet:
• Henning Buddig fortalte at Jess Per Rygaard fra Røndes Net har netop opgraderet nettet på
havnen, så at hastigheden er blevet mere end dobbelt så hurtig.
Vagtordning:
• Peter Simonsen spurgte hvor mange fra Kajak der deltager i vagtordning. Henning Madsen
svarede at der har været 5 frivillige som ekstra vagter, og at der har været brug for ekstravagterne.
Frivilligt arbejde:
• Peter Simonsen spurgte om der udføres frivilligt arbejde fra Kajak afdelingen. Anne Mette
Jørgensen fortalte om Kajaks frivillige arbejde.
Stige/trappe på badebro:
• Åse Lading foreslog at der monteres lister på trappen til badebroen så den bliver mere sikker
at gå på.
Ekstra vindue i klubhuset:
• Åse Lading foreslog at der monteres et ekstra vindue i klubhuset. Vinduet foreslås placeret i
facaden mod vest.
Forsikringer:
• Åse Lading ønskede en uddybelse af hvorfor N.B. har skiftet forsikringsselskab. Jan Uhrskov,
der ikke var tilstede ved generalforsamlingen, uddyber dette i en artikel i ”Lanternen”.
Gæstepladser ved C-broen:
• Eva Bath gjorde opmærksom på at det yderste T-stykke på C-broen er vakkelvornt.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet for 2014/2015
Fra forsamlingen var der enkelte spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt
(Kopi af regnskab 2014/2015 vedlægges)
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4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde budgettet for 2015/2016
(Kopi af budget for 2015/2016 vedlægges)

5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.
Uændrede takster for 2015/2016
Tilføjelse vedr. beboelse på båden om vinteren.
•

400 kr. pr. måned + forbrug af el

•

Max 2 personer. Bestyrelsen beslutter placering af båden

•

På parkeringspladsen kan der ikke forventes snerydning straks efter snefald, og der bliver
ikke udført snerydning på broerne.

•

Ingen vand på broerne. Mulighed for afbrydelser af el.

Godkendt

6. Valg til bestyrelsen.
Stemmetællere: Jørgen Bang, Marianne Brenholt og Gitte Laursen.
Valg af formand:
På valg er: Henning Madsen
Følgende blev foreslået som formand.
•

Henning Madsen

•

Brian Nielsen

Stemmeresultat: Antal stemmeberettigede76
HenningMadsen

63 stemmer

Fortsættersomformandi bestyrelsen

BrianNielsen

13 stemmer

Indtræderikke i bestyrelsen

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Frans Sørensen (ønsker ikke genvalg).
Bestyrelsesmedlem Henning Hansen.
Suppleant Egon Sørensen.
Følgende blev foreslået til bestyrelsen:
•

John Trolle

•

Henning Hansen

•

Brian Nielsen

•

Vermund Søgaard-Sørensen

Stemmeresultat: Antal stemmeberettigede 76, der kunne stemme på 2 personer.
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Henning Hansen

50 stemmer

Indtræder i bestyrelsen

John Trolle

38 stemmer

Indtræder i bestyrelsen

Brian Nielsen

22 stemmer

Indtræder ikke i bestyrelsen

Vermund Søgaard-Sørensen

31 stemmer

Indtræder ikke i bestyrelsen

Antal stemmesedler med 2 navne = 65
Antal stemmesedler med 1 navn = 11

Valg af suppleant.
Følgende blev foreslået som suppleant.
•

Egon Sørensen

Egon Sørensen blev valgt som suppleant

7. Behandling af indkomne forslag.
(Forslagene kan også læses på www.nappedam.dk)
Forslag nr. 1 foreslået af Mads Holmen
Mads Holmen fremlagde sit forslag.
Vision 2030
Det foreslås at der nedsættes et udvalg af interesserede medlemmer der kan komme med
forslag til hvor Nappadam Bådelaug skal bevæge sig hen de næste år. Det foreslås videre at
der afsættes midler til eventuel klubmøder med inviteret folk. Max Beløb 20.000.
Baggrund.
Nappedam Bådelaug er en fantastisk havn.
Hvordan bliver vi ved med at være det?
Kan vi blive ved med at have frivillig arbejdskraft nok? Skal både op med mast? Kommer der
nye miljø krav? Er der andre bruger end sejler og kajakker der kan tænkes at bruge havnen?
Hvad forfalder og hvad vil vi gerne forny?
Henning Madsen fremlagde bestyrelsens svar:
Vi finder fra bestyrelsens side, at det er et rigtig godt forslag, som Mads har stillet og kan fuldt
ud støtte det.
Udvalget bør sammensættes af repræsentanter for de forskellige bruger - og interessegrupper i
Bådelauget, herunder ikke mindst den yngre generation, der jo skal overtage havnen en gang.
Vi mener ikke, at bestyrelsen skal repræsenteres i udvalget, idet vi nok er for bundne af
dagligdagen - økonomi og regler mv. Bestyrelsen er selvfølgelig villig til at deltage i møder med
udvalget og til at besvare spørgsmål fra udvalget.
Vi mener ikke, at der skal udstedes en "blanco-check" på 20.000 kr. til udvalget, men vi har stor
forståelse for behovet for at søge inspiration udefra og for at afholde inspirationsmøder. Derfor
er bestyrelsen indstillet på løbende at bevilge passende beløb til relevante besøg og
arrangementer.
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Forslaget blev drøftet, hvorefter det blev godkendt, med den bemærkning at beløbet på de 20.000.
kr. udelades.
Mads Holmen skriver et indlæg i Lanternen.

Forslag nr. 2 fra Poul Erik Lading
Poul Erik Lading fremlagde sit forslag.
Vi har et forslag til ændring af arbejdslisten til nattevagten!
1 gang ugentligt - Vask, tørring og sammenlægning af klude og viskestykker fra vaskekurven. Aftørring af vindueskarme,” det blå bræt” og borde, samt vande blomster. - Støvsugning - Vask
af gulv i klublokale og køkken - Når gulvene er vasket, tages alle stolene ned, så det virker
indbydende at komme ind i klubhuset. - tømme skraldespande inde og ude hver fjortende dag: afkalke kaffemaskine i lige uger – oprydning på opslagstavlen i reklamer, gamle aviser i
klubhuset og toiletgangen
Motivation:
Vi har et dejligt lokale, men der virker ofte rodet og utiltalende med stolene vendt rundt. Man
kan sagtens nå noget på en nattevagt, når man er to! Der kan spares penge til rengøring. Det
er træls at ordne gulv, når der kommer rengøring lige bagefter.
Henning Madsen fremlagde bestyrelsens svar:
Det er rigtig dejligt, at der er nogle, der interesser sig for, hvordan vores klublokale ser ud, og er
villig til at yde en indsats.
Vi har i forvejen en arbejdsliste til nattevagten, men desværre er det langt fra alle der udfører
opgaverne. En stikprøve viser, at kun knap 60 % af nattevagterne har afkrydset, at de har
udført den opgave, der skulle gøres på den pågældende vagt.
Vi står derfor tvivlende over for nytten af at tilføre yderligere opgaver, men hvis debatten her i
aften viser en interesse for det, justerer vi gerne nattevagtens opgaver.
Forslaget blev drøftet.
Følgende blev vedtaget:
Bestyrelsen gennemgår vagtlisten, og laver evt. ændringer i nattevagtens arbejde under hensyntagen til at det er frivilligt. Derudover synliggøres den køkkenansvarliges opgaver, og der laves en
opdateret liste over hvor der ligger viskestykker o.lign.

-----------------------------------------------------------------Forslag nr. 3 fra Poul Erik Lading
Poul Erik Lading fremlagde sit forslag.
Låsene til vores klubhuse bliver ens med fælles nøgle, så begge lokaler kan benyttes efter behov og af hele klubben.
Henning Madsen fremlagde bestyrelsens svar:
Klublokalet i jollehusene er forbeholdt Kajak- og Jolleafdelingen og deres udstyr. Hvis disse
afdelinger er indforstået med at dele lokalerne, tilretter vi gerne låsene.
Det vil altid være muligt på forhånd at reservere klublokalet i jollehusene til bestemte formål
uanset låsesystemer.
Men når nu emnet er bragt op, må vi erkende, at vi nok har et generelt problem med nøgler.
Medlemmerne kan i dag få en B eller C-nøgle mod at betale et depositum på 200 kr. - tidligere
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100 kr. Det har imidlertid vist sig yderst vanskeligt at få alle nøgler tilbage når et medlem melder
sig ud. Der er derfor ingen tvivl om, at der rundt omkring flyder både B og C-nøgler.
Løsningen på dette er et nyt elektronisk låsesystem, hvor det vil være enkelt at styre, hvem der
har adgang til hvad. Desuden får vi derved et log-system, der viser, hvem der har låst sig ind og
hvornår.
Desværre er sådan et system kostbart, men det er noget der indgår i bestyrelsens overvejelser.
Forslaget blev drøftet.
Følgende blev vedtaget: Bestyrelsen finder en ordning på hvordan nattevagten kan få adgang til alle
lokaler.

8. Eventuelt.
Henning Madsen orienterede om nyt Jolle- og kajak hus.
Nedenfor er et uddrag af præsentationen.
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Økonomi:
Materialeudgifter + nødvendigt håndværksarbejde:
Støttetilsagn pr. 17.11.2015
Nettoudgift:

671.500 kr.
282.500 kr.
369.000 kr

Øvrige udgifter, der ikke vedrører nyt jolle- og kajakhus:
Tagpaptag på eksisterende jollehuse:
Elektronisk låsesystem:
I alt
Samlet finansieringsbehov:
Eksempel:

67.000 kr.
40.000 kr.
107.000 kr.

496.000 kr.

3% obligationslån på 500.000 kr. 10 årigt
Årlig ydelse: 60.000 kr.
Fordelt på 350 medlemmer: 171 kr. pr. år

Henning Madsens fremlæggelse blev drøftet.
Vandscootere:
• Peter Storm orienterede om en episode med et par vandscootere Sankt Hans aften, hvor
nogle medlemmer fra bådelauget havde følt sig generet af disse. Regler for sejlads blev
drøftet, og bestyrelsen sørger for at der ved slæbestedet opsættes et skilt med regler for
sejlads.
Arkivet i Nappedam Bådelaug:
• Willy Ovesen efterlyste billeder til arkivet. Hvis der er medlemmer, der ligger inde med gamle
fotos fra Nappedam, vil Willy meget gerne modtage disse, så de sikres for eftertiden.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Referent:
Frans Sørensen
Ovenstående referat tiltrædes
Tor Andersen
Dirigent

Vedlagt
Bestyrelsens beretning
Regnskab 2014/2015
Budget 2015/2016
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