BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 13. marts 2005
1. Valg af dirigent
Leif Erlandsen blev valgt.
Der var ingen indsigelser imod generalforsamlingens indkaldelse og beslutningsdygtighed.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden henviste til den skriftlige beretning, der var fremsendt sammen med indkaldelsen. Der
var ingen spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten fastslog, at beretningen var godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2004 samt budget for 2005
Kassereren henviste til det udsendte regnskab, der udviser et driftsoverskud på kr. 52.627,-.
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter var godkendt.
Kassereren henviste til budgettet for 2005, der indeholder et forventet underskud på kr. 60.000,- og
gjorde opmærksom på et par skrivefejl. Budgettet indeholder en udgiftspost på kr. 100.000,- til
vedligeholdelse/uddybning af sejlrenden, samt en forhøjelse af taksterne på ca. 25% i gennemsnit.
I forbindelse med budgettet, ønskede bestyrelsen fuldmagt til at trække på havnens kassekredit
indtil kr. 100.000,-.
Dirigenten fremrykkede behandlingen af bestyrelsens forslag til takster for 2005. Da der ikke var
indsigelser imod de foreslåede takstforhøjelser, blev budgettet for 2005 godkendt incl. fuldmagt til
at trække på havnens kassekredit. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje en ændring af
standarddagsordnen for generalforsamlingen, så behandling af takstforhøjelser rykkes frem til
behandling sammen med budgettet for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag
a. Flagning med Dannebrog.
Forslaget omfatter etablering af flagmast samt nedsættelse et af udvalg, der kan påtage sig at
hejse og nedtage Dannebrog på danske og lokale festdage. Der var ingen af de 14 forslagsstillere, der ønskede at uddybe forslaget. Bestyrelsen har allerede taget initiativ til at anskaffe
materialer til etablering af flagmast og vil påtage sig at flage på havnens relevante flagdage.
Forslagstillerne har så efterfølgende mulighed for at etablere et udvalg til at sikre flagning på
officielle flagdage.
b. Udlejning af bådepladser
Forslaget er fremsat af bestyrelsen og indebærer, at udlejning af bådpladser fremover foretages
efter ancienitet frem for lodtrækning. Forslaget indebærer en ændring af foreningens vedtægter
§ 8 stk. 5 og stk. 6. Der blev foretaget en præcisering af bestyrelsens forslag til stk. 6:
”Ansøgninger modtaget før 1. april optages på en af bestyrelsen oprettet venteliste efter medlemmets ancienitet (dato for indmeldelse i BKM), dog således, at der ved udlejning tages hensyn til bådens længde, bredde og dybgang”. Efter en drøftelse af fordele og ulemper ved andre
ancienitetsbegreber, gennemførte dirigenten en afstemning, som viste det nødvendige flertal på
2/3 af de tilstedeværende og vedtægtsændringen blev således godkendt med virkning for sæsonen 2006.

1/2

c. Forslag til udvalg vedr. nedbringning af ventelister.
Forslaget (fremsat af Steen Holm og Helge Vick) omfatter etablering af et udvalg, der skal arbejde med at nedbringe ventelisten og med en udvidelse af havnen. Helge Vick uddybede og
begrundede forslaget. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen tvivler på mulighederne for at
opnå de nødvendige godkendelser af en udvidelse af havnen, men var indstillet på et
samarbejde med udvalget, hvis dette blev besluttet oprettet. Efter en drøftelse af behov samt
fordele og ulemper ved udvidelse af havnen, gennemførte dirigenten en afstemning, der viste et
klart flertal for etablering af det foreslåede udvalg. Til udvalget blev herefter udpeget følgende
medlemmer: Helge Vick, Steen Holm, Jan Holst, Peter Grum-Schwensen, Viggo Dandanell
samt Arne Frandsen fra bestyrelsen.
d. Krav om ansvarsforsikring af både på havnens område.
Forslaget var fremsat af bestyrelsen og vil indebære, at der i et nyt ordensreglement for Kignæs
havn, indføres et krav om, at alle både, der benytter Kignæs Lystbådehavn og landfaciliteter
skal være ansvarsforsikret. På forespørgsel oplyste formanden, at ca. 60% af danske mindre
havne har et sådant krav, og det blev endvidere anført, at et lignende krav findes i udlandet i
forbindelse af anløb af havne her. En afstemning viste flertal for bestyrelsens forslag, som herefter var godkendt.
5. Fastlæggelse af takster for 2005
Dette punkt blev drøftet i forbindelse med budgettet for 2005. Bestyrelsen oplyste, at den foreslåede takstforhøjelse skal sikre den nødvendige kapital til den løbende vedligeholdelse af renden.
Bestyrelsens forslag til takster for 2005 blev herefter godkendt.
6. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand.
Arne Frandsen var på valg og blev genvalgt uden modkandidater.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Karsten Skousbøll var på valg og ønskede ikke at modtage genvalg.
Per Friis blev indvalgt i bestyrelsen.
c. Valg af 2 suppleanter.
Jan Andersen blev genvalgt og Gert Petersen nyvalgt.
d. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Per Bonde og Johnny Nielsen blev genvalgt som revisorer.
Som revisorsuppleanter blev Pierre Hansen og Ole Lund Frederiksen genvalgt.
7. Eventuelt
Under dette punkt blev problemet med løsgående hunde, deres efterladenskaber og virkning på de,
der færdes på havnen påpeget. Bestyrelsen blev opfordret til at sikre, at hunde føres i snor i overensstemmelse med de regler, der findes for hundes færden på offentlige områder.
Endvidere blev bestyrelsen opfordret til at overveje, om der skal være regler for, hvor længe en
indehaver af en bådpladsplads, der ikke selv har båd, skal kunne beholde bådpladsen. Pierre
Hansen udtrykte generalforsamlingens vegne tilfredshed med bestyrelsens og havnefogedens virke
i det forløbne år. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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