Referat fra
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I klubhuset onsdag d. 17. november 2021, kl. 19.30.

Referent: Anne Birthe Kajhøj og Peter Storm

Formanden bød velkommen til de ca. 55 medlemmer som var fremmødt.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
MØDE: Henning Madsen blev valgt uden modkandidat, og han erklærerede
generalforsamling lovligt indkaldt. Der er rettidig fremsendt 3 forslag og nogle
emner som ønskes drøftet under punktet eventuelt. Marianne, Niels og Jan er
stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for
det kommende år.
MØDE: Formand Peter Storm gennemgik beretningen, som blev godkendt.
Beretningen vedhæftes som bilag, og bliver offentliggjort på hjemmesiden, samt i
klubhuset.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
MØDE: Kasserer Jytte Gyldenløve gennemgik regnskabet - godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
MØDE: Kasserer Jytte Gyldenløve gennemgik budgettet og få afklarende
spørgsmål bl.a. omkring det øgede forbrug af el.

5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.
MØDE: Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer. Dog bliver de to poster omkring
brug af slæbestedet fjernet, da slæbestedet fra næste år kun kan benyttes af
Bådelaugets medlemmer. Prislisten blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen.
Valg af formand:
På valg er Peter Storm
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Steen Jensen
Bestyrelsesmedlem Anne Birthe Kajhøj
Suppleant Poul Erik Lading
MØDE: Alle genvalgt.

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.
MØDE: (forslag vedhæftes)
FORSLAG 1: Forslaget enstemmigt vedtaget.
FORSLAG 2: Søren Kirk gennemgik forslaget som indeholder en
forsøgsperiode fra 1.juni 2022 til 30.september 2022
Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, men ser gerne at der forbeholdes et par
P-pladser tæt ved klubhuset til Af- og pålæsning. Måske tidsbegrænset 15
min., og at der fremadrettet kun er en reserveret plads til den
køkkenansvarlige.
Mads Holm forslår at bilerne sættes i videoovervågnings området.
Marianne Brenholdt forslår at vi appellerer til, at vi parkerer vores bil hjemme,
når vi tager på ferie.
Henning Vittrup forslår at vores P-pladser markeres.
Egon Sørensen – fint med 4 pladser til af-og pålæsning
Samt flere forskellige tilkendegivelser.
Afstemning: 2 stemmer for – Salens øvrige stemmer imod. Forkastet
FORSLAG 3: Karsten Kristiansen gennemgik forslaget. Oplægget blev kort
drøftet og kom til afstemning ved håndsoprækning.
Afstemning: 1 stemmer for – Salens øvrige stemmer imod. Forkastet

8. Eventuelt.
”FORSLAG” 4: drøftes under evt. og vedhæftes som bilag.
Karsten Kristiansen gennemgik forslaget der indeholder to ting.
En appel til at alle både skal være mærket med hjemhavn ”Nappedam” samt
føre Bådelaugets klubstander, jfr. vores havnereglement.
Bestyrelsen vil tage opfordringen op, ligesom det vil blive præciseret på
hjemmesiden og i Lanternen.
Derudover ønsker Karsten at vi tager en generel diskussion omkring hvad
betegnelsen ”Fuld sødygtig stand” dækker over, jfr. vores vedtægter §5, da
der forekommer både i havnen, som næppe kan opfylde kravet.
Bestyrelsen er opmærksomme på problematikken, se bestyrelsens beretning
samt referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Der vil blive fulgt op på dette emne,
og vi håber at de bådejere, som har en båd, der blot ligger ubrugt, og uden
vedligeholdelse i årevis, snarest får gjort noget ved det.
Camilla forslår at vi får en udefra kommende konsulent eller organisation til at
fortælle mere om, hvad en ”sødygtig båd ” båd er.

Under emnet ”Fremtidens havn” gav de enkelte grupper status over
deres arbejde. (Referater m.v. fra grupperne lægges løbende på
Nappedam hjemmeside )
Gruppe 1:
Steen Jensen fremlagde et skema og nyt forslag til opbygning af
havnen og gav udtryk for at det var en aktiv gruppe.
Gruppe 2:
Mads Holm fremlagde forslag til nyt mastehus, herunder placering og interiør.
Placering/opbevaring af stativer drøftes.
Gruppe 3:
Jørgen Damgård fremlagde status. Der har været afholdt et møde, og der blev
vist skitser over forslag til integreret mastehus, jolle- og kajakhus og måske
også sauna.
Nævnte desuden deres gode erfaringer med fundraising.
Gruppe 4:
Peder Pedersen fremlagde status på primært parkeringsområdet, men
gruppen arbejder også med havnens miljøforhold, herunder afledning af
spildevand fra både m.v.
Gruppe 5:
Camilla Storm og Henning Buddig fremlagde tanker omkring fremtidig
kommunikation, og opfordrer medlemmer til at melde sig til gruppen. Første
møde medio januar. Kontakt Henning Buddig.
Dirigent Henning Madsen kunne kl. godt 22 erklære generalforsamlingen for
afsluttet, og gav det sidste ord til formanden.

Peter Storm afslutter med en tak til dirigenten, og tak til alle fremmødte.

Dirigentens underskrift: _________________________________________

