BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 25. marts 2007
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.
Formanden fremhævede enkelte korrektioner til beretningen. Havnefogeden gav supplerende
oplysninger vedr. den trådløse internetforbindelse, der er etableret på havnen samt fjernelse af
stålfundamentet til havneindsejlingsfyret. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer
til beretningen, som dirigenten herefter fastslog var godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2006
Kassereren henviste til det udsendte regnskab, der udviser et driftsoverskud på kr. 99.154,-.
Overskuddet skyldes primært, at den planlagte uddybning af renden ikke er blevet gennemført. Der
var ikke spørgsmål eller yderligere kommentarer til regnskabet, som dirigenten herefter fastslog
var godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag inden for den i vedtægterne fastlagte tidsfrist.
5. Fastlæggelse af takster for 2007
Kassereren henviste til det fremsendte oplæg til takster for 2007, hvoraf det fremgik, at en række
takster er foreslået hævet. Der var ingen indvendinger imod de foreslåede takster, der herefter
konstateredes godkendt.
6. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2007
Kassereren henviste til det fremsendte budgetforslag, der udviser et budgetteret underskud på kr.
6.500,-. Havnefogeden oplyste, at der efter udarbejdelse af budgettet, er konstateret større behov
for reparation af broerne end forudset, hvilket kan betyde et større underskud end budgetteret.
Dette gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer til budgettet,
der herefter blev godkendt.
7. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand.
Formandsposten har midlertidigt været varetaget af næstformanden efter formand Arne
Frandsens flytning til Fyn. Bestyrelsen foreslog Anna Grethe Aastrup valgt som ny formand.
Dirigenten forespurgte, om der var forslag til andre kandidater. De generelle forventninger til
en formands kvalifikationer og ”embedsførelse” blev drøftet. Der fremkom ikke forslag til
yderligere kandidater til formandsposten, og Anna Grethe var herefter valgt.
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b. Valg af bestyrelsesmedlem.
Per Friis blev genvalgt.
c. Valg af 2 suppleanter.
Jan Andersen og Gert Petersen blev genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Per Bonde og Johnny Nielsen blev genvalgt som revisorer.
Som revisorsuppleanter blev Pierre Hansen og Mogens Petersen genvalgt.

9. Eventuelt
Formanden oplyste, at der fra Søren Striberg var fremkommet forslag til udbedring af slæbestedet
med den begrundelse, at det er meget benyttet og værdsat. Bestyrelsen vil overveje forslaget positivt.
Peter Grum-Schwensen orienterede om det forberedende arbejde med hensyn til en udvidelse af
havnen. Peter fremhævede, at der nu er grundlag for at arbejde videre, idet der er en positiv indstilling fra den nye storkommunens byråd. Peter foreslog, at der etableres et nyt udvalg, samt at
bestyrelsen mere aktivt sætter sig i spidsen for det videre arbejde.
Den nyvalgte formand erklærede sig positiv overfor denne opfordring.
Forskellige idéer til økonomiske rammer for den nye havn blev drøftet, herunder muligheden for at
etablere en separat afdeling. Det blev konstateret, at der på generalforsamlingen i 2006 var givet
det nødvendige mandat fra medlemmerne til det videre arbejde.
Under eventuelt blev endvidere drøftet fremgangsmåde ved salg og disponering af bådpladser,
samt en mulig ændring af det nuværende system med pladsnr./medlemsnr.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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