BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 27. marts 2011
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 og redegjorde for den gennemførte udskiftning
af kabler og elstandere på broerne samt reparation af eltavle i klubhuset. Fra medlemsside blev fremført
kritik af den valgte løsning - samt af, at der ikke inden arbejderts igangsættelse var afholdt en
ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen forklarede, at der var søgt udsættelse 2 gange hos
Sikringsstyrelsen, og uddybede baggrunden for valg af leverandør og de monterede el-standere.
Bestyrelsen beklagede den manglende information til medlemmerne om det gennemførte el-arbejde.
Fra medlemsside blev der spurgt til behovet for den planlagte oprensning af rende og havn, der allerede
blev besluttet på generalforsamlingen i 2010. Bestyrelsen understregede behovet for oprensning nu, idet
klaptilladelsen for materiale fra havnebassinet udløber 1. juni 2011, og det er usikkert, om en ny
klaptilladelse kan opnås.
Dirigenten gennemførte herefter en skriftlig afstemning om beretningen blandt de 66 fremmødte
medlemmer. For beretningen stemte 35, imod 26 og 6 stemte blankt.
Beretningen var herefter godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2010
Kassereren gennemgik og kommenterede det fremsendte regnskab i forhold til budgettet for 2010. Der er
opnået lavere indtægter ved langtidsudleje af havnepladser samt afgift fra gæstesejlere. På udgiftssiden
var den største afvigelse det omtalte ikke budgetterede el-arbejde, samt at de budgetterede kr. 200.000,- til
havneoprensningen ikke er brugt. Samlet udviste regnskabet et underskud på kr. 249.700,- mod et
budgetteret underskud på kr.168.000,-.
Regnskabet blev herefter godkendt med 3 stemmer imod – resten af de fremmødte stemte for.
4. Behandling af indkomne forslag.
Til behandling på generalforsamlingen var indkommet forslag fra 3 medlemmer. Forslagene var udsendt
sammen med indkaldelsen.
Fra Steen Holm
1 a. Forslag om loft over det beløb, bestyrelsen må bruge, uden information til medlemmerne. Behov for
og den konkrete udformning af et sådant loft – herunder en vedtægtsændring blev drøftet. Herefter
blev det pålagt bestyrelsen af udarbejde en forretningsorden, hvori der tages stilling til afholdelse af
ikke budgetterede udgifter samt budgetoverskridelser. Forretningsordnen forelægges på næste
generalforsamling.
1 b.

Forslag om grønt lys til Fiskeklubben Kignæs Mole om opsætning af små fiskerhuse på fiskerpladsen
samt financiering heraf. Bestyrelsen udtrykte positiv indstilling til fiskerklubbens aktiviteter. Det blev
konkluderet, at der inden en eventuel opførelse af fiskerhuse, skal dannes en egentlig fiskeklub med
vedtægter og bestyrelse. Endvidere skal der indgås en samarbejdsaftale mellem Fiskeklubben og
Molelauget efter samme model som for Kranlauget.
Fra Hans Friis
2.
Kommentarer/forslag vedr. det gennemførte elarbejde. Punktet var behandlet i forbindelse med
beretningen og bortfaldt dermed.
Fra René Poulsen
3 a. Forslag om en afgift på kr. 100,- pr. år pr. søgt pladsbredde på ventelisten. Behov for og
administration af dette forslag blev drøftet. Bestyrelsen påtog sig at fremsætte forslag om
anciennitetsbaseret venteliste til næste generalforsamling. Herefter viste en afstemning om det
fremlagte forslag 6 stemmer for. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.
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- 2 3 b.

Forslag om at et medlem på venteliste, der siger nej tak til tilbudt bådplads, skal flyttes nederst på
ventelisten. For forslaget stemte 2 medlemmer. Forslaget blev dermed ikke godkent.

3 c.

Forslag om at pladsfordeling og ventelister overtages af et nyt udvalgt. Forslaget blev med accept fra
forslagsstilleren ikke fremlagt til afstemning.

3 d.

Forslag om, at al information til havnens medlemmer formidles via havnens hjemmeside for at spare
porto. Pt. udsendes alene indkaldelser til generalforsamling samt kontingentopkrævning pr. post. En
ændring kræver vedtægtsændring. Dermed bortfaldt forslaget.

5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2011
Kassereren gennemgik det fremsendte budgetforslag. På indtægtsiden indgår et havnepladsindskud på kr.
330.000,- baseret på bestyrelsens forslag til ændrede takster, der indebærer en forhøjelse af
havnepladsindskuddet med kr. 1000,- pr. m. På udgiftssiden indgår den planlagte oprensning af havnen
samt udgifter til forbedring af slæbestedet, reparation af bolværk, asfaltering af tilkørselsveje, samt
reparation/udskiftning af mastestativ.
Da kun 1 medlem stemte imod budgettet, var det dermed godkendt.
6. Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2011
Det fremsendte forslag til kontingent og takster indebærer alene en forhøjelse af havnepladsindskuddet
med kr. 1000,- pr. m. Forhøjelsen var indirekte godkent via afstemning om budgettet. Af formelle grunde
gennemførte dirigenten en afstemning om det fremlagte takstforslag. Imod stemte 3 medlemmer, hvorefter
de foreslåede takster var godkendt.
7. Valg af bestyrelse
På valg var formand Anna Grethe Aastrup samt Bent Frandsen. Begge var villige til genvalg. Da der ikke
var andre kandidater, var begge genvalgt.
Som suppleanter havde bestyrelsen foreslået genvalg af Jan Andersen og Peter Wael. Som modkandidater
meldte Hans Friis og Johs. Egede Olsen sig. En afstemning viste 31 stemmer til Peter, 23 stemmer til Jan
samt 30 stemmer til både Hans og Johs. Da Jan ikke blev genvalgt, ønskede Peter ikke at fortsætte som
suppleant. Herefter var Hans og Johs. valgt som suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Johnny Nielsen og Pierre Hansen blev genvalgt som revisorer.
Som revisorsuppleanter blev Mogens Petersen genvalgt og Jan Holst nyvalgt.
9. Eventuelt
Christian M. Andesen informerede om arbejdet med ny havn. For at komme videre skal der gennemføres
en VVM undersøgelse. Udvalget vedr. ny havn vil afklare, om Frederikssund kommune er indstillet på at
betale. Hvis ja, vil arbejdet med etablering af ny havn fortsætte. Et par medlemmer meldte sig til at supplere
det nedsatte udvalg.
Havnefogeden bad om oplysning om medlemmernes aktuelle telefonnumre, så den foreliggende
kontaktliste kan ajourføres.
Der var ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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