BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 17. marts 2013
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. Dirigenten efterlyste eventuelle
spørgsmål eller kommentarer. Der var bl.a. en kort drøftelse af bestyrelsens tanker om nye
aktiviteter på havnen samt muligheder for sammenlægning af mindre pladser til 3,5 og 4 meter
pladser. Der var ikke yderligere spørgsmål, og dirigenten konkluderede herefter, at beretningen
var godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2012
Kassereren gennemgik og kommenterede det fremsendte regnskab. Der var fra medlemsside
ønske om uddybning af poster vedr. El/VVS samt Frivilligt arbejde. Kassereren redegjorde herfor.
Dirigenten kunne herefter konkludere, at regnskabet var godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Fra bestyrelsen var fremsendt 2 forslag til ændring af Bådelaugets vedtægter. Dirigenten
fastslog, at vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Bestyrelsen foreslår § 7 ændret, så Bådelauget kan optage medlemmer fra hele Frederikssund
kommune. Formålet er at sikre, at ledige pladser i vand kan afsættes i en situation, hvor antallet
af sejlere/bådejer er faldende.
Ved behandling af forslaget blev bl.a. en aktuel sag om pladsoverdragelse drøftet. Der blev spurgt
til muligheder for at erhverve 2 pladser pr. husstand og det blev endvidere bekræftet, at det er
lovligt at bevare sin bådplads ved efterfølgende flytning til en anden kommune. Dirigenten
gennemførte herefter en afstemning, der viste 32 stemmer for og 8 imod. Forslaget var hermed
godkendt.
Bestyrelsen foreslår § 8 ændret, så et medlem betaler et beløb svarende til kontingent for ”plads
på land” (pt. Kr. 1200,-) ved udlejning af plads i stedet for den gældende regel om kontingentfrihed. Formålet er bl.a., at reducere havnens indtægtstab hvis en plads, der sættes til udlejning,
ikke kan udlejes. Efter afstemningen kunne dirigenten konkludere, at forslaget var enstemmigt
vedtaget.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2013
Kassereren henviste til det fremsendte budgetforslag og gennemgik enkelte af posterne. Der var
ikke indsigelser fra medlemmerne. Dirigenten kunne derefter konkludere, at budgettet var
godkendt.
6. Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2013
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent og takster for 2013 blev godkendt.
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7. Valg af bestyrelse
På valg var formand Anna Grethe Aastrup, som ikke ønskede genvalg, samt Bent Frandsen.
Bestyrelsen havde foreslået valg af nuværende næstformand Christian Ilsøe, som ny formand,
genvalg af Bent Frandsen samt nyvalg af Ib Schjeldal. Da der ikke fremkom andre kandidater, var
de nævnte valgt.
Generalforsamlingen takkede Anna Grethe for de 6 år på formandsposten og ønskede Christian
velkommen som ny formand.
Som suppleanter blev Johs. Egede Olsen genvalgt og Christian M. Andersen nyvalgt.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Johnny Nielsen og Pierre Hansen blev genvalgt som revisorer.
Som revisorsuppleanter blev Mogens Petersen og Jan Holst genvalgt.
9. Eventuelt
Under dette punkt blev bl.a. følgende drøftet: håndtering af fremtidig oprensning af havn og
rende, affaldsstativ på østmolen, vedligehold af trillebøre, tidsfrist for udlejning af plads i stedet
for eget brug, justering af pladsstørrelser, nummermærkning af kajakker/trailere med
slæbestedskort og håndhævelse af tidsfrist for både på land.
Endvidere blev der udtrykt tak til John for indsatsen som havnefoged.
Der var ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Leif Erlandsen
Dirigent

Christian Ilsøe
Formand

Bent W. Frandsen
Referent

