BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 26. marts 2006
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 2005
Kassereren henviste til det udsendte regnskab, der udviser et driftsunderskud på kr. 23.459,-.
Kassereren oplyste, at underskudet bl.a. skyldes havnepladser, der ved regnskabets afslutning ikke
var solgt. Værdien af disse havnepladser er ført som en negativ indkomst i regnskabet. Fra et medlem blev der gjort opmærksom på, at dette ikke regnskabsmæssigt er korrekt, idet der er tale om et
aktiv. Posteringerne vil blive rettet i regnskabet for 2006. Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Orientering om eventuel havneudvidelse. Beslutning om det videre arbejde
Som repræsentant for det nedsatte 6 mandsudvalg, der har til opgave at undersøge muligheder for
at udvide havnen, gav Peter Grum-Schwensen en orientering om udvalgets arbejde. Peter gennemgik kort det forslag, der har været hængt op i klubhuset. Forslaget indebærer, at havnen udvides
med et bassin mod vest af ca. samme størrelse som det nuværende bassin. Anlægsprisen vil efter et
første forsigtigt skøn andrage 4 millioner kr., svarende til ca. kr. 12.000,- pr. m. havneplads.
Skitseprojektet har været officielt fremsendt fra udvalget og havnens bestyrelse til Jægerspris
kommune. Der er modtaget et positivt svar, der dog henviser en havneudvidelse til regionsplansbehandling i forbindelse med den nye Frederikssund Kommune. Dette indebærer, at et forslag først
kan behandles foråret 2007, og derfor skal genfremsendes her. Behovet for en udvidelse af havnen
blev drøftet. Peter oplyste, at den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne
p.g.a. udformningen og få modtagne svar ikke gav et klart billede af medlemmernes syn på behovet. Bestyrelsen oplyste, at der er 68 på venteliste – heraf 33 med plads på land, der ønsker plads i
vand. Samtidig med, at der er lukket for medlemstilgangen. Havnefogeden oplyste, at der i løbende kommer henvendelser fra interesserede, der ønsker plads i havnen.
Bestyrelsen blev opfordret til, at der i forbindelse med et videre forberedelsesarbejde bliver
foretaget en fornyet undersøgelse af medlemmernes interesse for at udvide havnen. Endvidere skal
dersnarest tages bundprøver, hvor et evt. nyt havnebassin skal ligge, for at afdække mulige
miljømæssige problemer.
Efter en længere drøftelse gennemførte dirigenten en afstemning om, hvorvidt bestyrelsen skal
arbejde videre med at undersøge mulighederne for en udvidelse af havnen. Dette blev vedtaget
med 41 stemmer for og 7 stemmer imod.
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5. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til præcisering af § 7 i vedtægterne.
Forslaget omfatter en præcisering af hvem, der kan være medlem af Bådelauget Kignæs Mole
på baggrund af etableringen af den nye store Frederikssund Kommune. Forslagets formål, er at
sikre at det fortsat alene er beboere/ejendomsbesiddere i den nuværende Jægerspris Kommune,
der kan være medlem. Fordele og ulemper ved en vedtægtsændring, der efterfølgende skal
godkendes af Jægerspris Kommune, blev drøftet. Afstemningen om forslaget viste kun 1
stemme for og blev således forkastet.
b. Forslag om orientering vedr. havneudvidelsen.
Dette punkt var behandlet under punkt 4 på dagsordenen.

6. Fastlæggelse af takster for 2006
Bestyrelsen foreslog uændrede takster for 2006. Der var ingen indvendinger imod dette og uændrede takster var således godkendt.

7. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2006
Kassereren gennemgik det fremsendte budgetforslag og orienterede om væsentlige punkter –
herunder en post på kr. 100.000,- til uddybning af renden. Et spørgsmål vedrørende udgifter til
blandt andet miljøuddannelse blev besvaret. Budgettet for 2006 blev herefter godkendt.

8. Valg af bestyrelse
a. Bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Hans Jakob Skaaning, Alex Winther og Bent W. Frandsen. Alle 3 var indstillet på
genvalg. Da der ikke var andre kandidater, var de 3 herefter valgt.
b. Valg af 2 suppleanter.
Jan Andersen og Gert Petersen blev genvalgt.
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Per Bonde og Johnny Nielsen blev genvalgt som revisorer.
Som revisorsuppleanter blev Pierre Hansen genvalgt og Mogens Petersen nyvalgt.

10. Eventuelt
Under dette punkt blev der orienteret om en planlagt fælles rengøringsdag i klubhuset. Frivillige
hertil vil senere blive inviteret via opslag. Der blev orienteret om en ny service vedrørende
sejlklubben og havnens hjemmeside – man kan tilmelde sig en mailservice, så man modtager
orientering hver gang hjemmesiden opdateres.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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