Generalforsamling – Holbæk Bådelaug
Søndag den 5. februar 2017 kl. 10.00 i klubhuset
Dagsorden/referat
1. Valg af dirigent

Referent: Stig Olsson

John Just valgt

Formandens beretning
a)
b)
c)
d)

Beretning havneudvalg
Beretning klubhusudvalget
Beretning landpladsudvalget
Beretning medieudvalg

(Beretningerne sættes samlet under afstemning)

Per Frederiksen orienterede:
Ombygning af klubhus. Budget og tidsplan
overholdt.
Stabilt medlemstal (ca. 170).
Kommunen har betalt nyt tag. Stor søgning på
bådpladser. Arbejdslørdage velafviklet.
Forhandlinger med kommune og havnens
øvrige brugere.
a) Per Frederiksen og Ebbe Jensen: Alt
fungerer. Mere styr på mærkning af trailere og
andet på landpladsen.
b) Per Rasmussen orienterede om hvad
udvalgets tilskud bliver brugt til.
c) Dennis Iversen takkede for god insats på
arbejdslørdage.
d) Torben Præst roste Erikas store indsats med
Mågen og Franks store indsats med
hjemmesiden, som er meget velfungerende,
med tusindvis af besøgende.
Indlæg efterlyses.
De der ikke har indsendt mailadresse opfordres
til at gøre dette.
Beretningen godkendt af generalforsamlingen.

3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:
a) Rykning af betalingsdato til den 1. februar iht.
Paragraf 6 (bestyrelsen)
b) Forslag fra Peter Skjoldborg vedr. indkøb af
fælles ophalervogn/bådtrailer.

4. Regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året
2017
Der forslås ingen stigninger.

a) Forslaget vedtaget.
Ansøgning om bådpladser rykkes til 1. januar.
b) Peter Skjoldborg tovholder og kommer med
forslag til bestyrelsen. Interesserede kan
henvende sig til ham. Der skives om det i
Mågen. Bådelauget financierer projektet.
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at
arbejde videre med forsalget.
Torben Storm orienterede om regnskabet.
Regnskabet vedtaget.

Vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen
a) Torben Storm - ønsker at genopstille
b) Jens Dybvad - ønsker at genopstille
c) Dennis Iversen - ønsker at genopstille
d) Valg af bestyrelsessuppleanter - Claus Schunck
og Kaj Pedersen.

a) Genvalgt.
b) Genvalgt.
c) Genvalgt.
d) Begge genvalgt.

7. Valg af udvalg
a) Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen.
b) Klubhusudvalg: Jens Dybvad, Per Rasmussen,
Kaj Pedersen, Svend Aage Jensen, Torben
Storm, Poul Lynge.
Suppleant: André Steenberg
c) Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller.
d) Landpladsudvalg: Stig Olsson og Luffe
Hjulgaard.
e) Medieudvalget: Erika Nicolajsen, Frank Skibby
og Torben Præst.

a) Begge genvalgt.
b) Alle genvalgt.

c) Genvalgt.
d) Begge genvalgt.
e) Alle genvalgt.

8. Valg til revision – Følgende er på valg:
Erling Brønnum
Suppleant: Knud Lykke Olsen.

Begge genvalgt.

9. Eventuelt
Drøftelse af ny overenskomst med Holbæk
kommune. I forhold til bådelaugets fremtid og i
forhold til kajakklubbens ønsker om udvidelse.

Per Frederiksen orienterede om baggrunden for
sagen.
Generalforsamlingen positiv for afgivelse
af areal til tilbygning af kajakklubbens bådhus
- under forudsætning at bådelauget tildeles et
areal der mindst svarer til det afgivne.
Bestyrelsen arbejder videre.
Poul Erling: Motoren til spillet til
ophalervognen er for svag.
Ebbe og Svend Åge vurderer i hvert tilfælde om
det er forsvarligt at bruge udstyret.
Mogens: Der ønskes dialog med kajakklubben
om brug af havnebassinget. Kajakker bloker for
ind- og udsejling.
Per Rasmussen: Søsætning 22. april.
Luffe: Storskærmen kan virke generende. Per
tager dialog med sidesporet om sagen.

