BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 21. marts 2010
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 fremsendte skriftlige beretning. Der blev stillet uddybende spørgsmål
til den planlagte oprensning af havnebassinet vedrørende behov, fremgangsmåde og tidspunkt.
Bestyrelsen oplyste, at det opgravede materiale pga. TBTindhold skal klappes på en plads nord
for Hundested, hviket er en dyr løsning. Som alternativ undersøges mulighed for deponering af
det opgravede materiale på Jægersprislejrens skydeområde. Der fremkom forslag til forskellige
frem-gangsmåder ved oprensningen. Bestyrelsen vil overveje disse, inden endelig beslutning
træffes. Oprensningen planlægges gennemført i november. Beretningen blev herefter godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2009
Kassereren gennemgik og kommenterede det fremsendte regnskab. Samlet endte regnskabet
med et underskud på ca. kr. 19.000,- mod et budgetteret underskud på kr. 26.000,-. Der var ikke
yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der herefter blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2010
Til behandling forelå 2 budgetforslag. Begge forslag tog udgangspunkt i budgetterede udgifter på
kr. 617.000,-, blandt andet indeholdende kr. 200.000,- til oprensning af havnebassin, samt kr.
60.000,- til udskiftning af ødelagte pæle i havnebassinet samt forbedring af elinstallationer på
Østmolen.
Budgetforslag A indeholdt oplæg til financiering af de nødvendige indtægter gennem en forhøjelse af kontingenter på 50%, samt øvrige takster med 20%.
Budgetforslag B indeholdt forslag til financiering gennem opkrævning af et indgangsindskud på
kr. 1.000,- fra medlemmer med plads i vand, kombineret med en forhøjelse af kontingent og takster med 20%.
Budgetforslag A vil indebære en negativ kapital på kr. 68.500,- ved udgangen af 2010 og forslag
B vil indebære en positiv kapital på kr. 15.500 ved årets udgang.
Johnny Nielsen redegjorde for en gennemgang, han havde foretaget af bådelaugets regnskaber
fra 2004 – 2009 omfattende indtægter, udgifter, overskud/underskud, ejenkapital, kontingenter og
budget. Basseret herpå foreslog Johnny, at de budgetterede udgifter for 2010 bliver reduceret, så
en negativ kapital blev undgået. Endvidere foreslog Johnny, at værdien af det enkelte medlems
havnepladsbevis blev opskrevet svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset.
Efter en livlig debat kunne dirigenten fremlægge 3 forslag til afstemning. Alle 3 forslag omfattede
en reduktion af de budgetterede udgifter med kr. 68.500.
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Forslag 1 var baseret på Johnnys oplæg og omfattede en generel forhøjelse af kontingenter og
takster med 20% samt opkrævning af et engangsbeløb på kr. 350,- pr. m. havneplads samt en
regulering af pladsbevisernes værdi i forhold til forbrugerindekset.
Forslag 2 omfattede en kontingentforhøjelse på 50% samt en forhøjelse af taksterne på med
20% som foreslået af bestyrelsen.
Forslag 3 omfattede lige som forslag 1 en 20% forhøjelse af takster og kontingenter samt
opkrævning af et engangbeløb på kr. 350,- pr. m. havneplads, men ingen regulering af
pladsbevisernes værdi.
Dirigenten gennemførte en afstemning om forslagene i ovennævnte rækkefølge. For forslag 1
stemte 21 af de fremmødte medlemmer JA og 22 stemte NEJ. For forslag 2 stemte 29 JA, og 11
NEJ. Forslag 2 var herefter vedtaget, og der blev ikke gennemført afstemning om forslag 3.
6. Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2010
Dette punkt blev behandlet gennem afstemningen om de 3 forslag til havnens indtægter for 2010
og indebærer som besluttet under pkt 5 en kontingentforhøjelse på 50% samt en forhøjelse af øvrige takster med ca. 20%.
7. Valg af bestyrelse
På valg var Alex Winther og Hans Jakob Skaaning, som begge var villige til at modtage genvalg,
samt Per Friis, som ikke ønskede at modtage genvalg. Alex Winther og Hans Jakob Skaaning
blev genvalgt, og Erik Juul Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Som bestyrelsessuppleanter blev Jan Andersen genvalgt og Peter Wahl nyvalgt.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Johnny Nielsen blev genvalgt og Pierre Hansen blev nyvalgt som revisorer.
Som revisorsuppleanter blev Mogens Petersen genvalgt og Henning Husum nyvalgt.
9. Eventuelt
Under dette punkt blev bestyrelsen opfordret til at gøre ventelisten til havneplads tilgængelig for
medlemmerne. Bestyrelsen vil sikre, at ventelisten forefindes på havnefogedkontoret.
John Würfel blev budt velkommen som ny havnefoged, og der var endnu en tak til Thorvald for
hans lange og tro tjeneste.
Reglerne for benyttelse af klubhuset blev drøftet. Drøftelsen afslørede et behov for en afklaring
og udmelding af gældende regler, samt afklaring af beslutningsprocessen ved ændring af
reglerne. Endelig blev reglerne for kørsel på vestmolen drøftet – herunder behovet for at
begrænse kørslen i perioder for at undgå beskadigelse af molen. I forbindelse hermed blev
havnefogedens bemyndigelse til at træffe de nødvendige dispositioner bekræftet.
Der var ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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