BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 23. marts 2014
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 fremhævede etablering af nyt
slæbested, arbejdslørdagen med 35 deltager, oprydningen efter ”Bodil”, behovet for opsparing af
midler til større, fremtidige vedligeholdelsesarbejder og udvalgsarbejdet med at sikre at havnen
fortsat er attraktiv for nuværende og nye medlemmer.
Formanden takkede de frivillige, der har ydet en indsats i årets løb samt havnefolkene John og
Finn.
På et spørgsmål bekræftede formanden, at en bålplads ikke indgår i planerne for nye faciliteter
på havnen. Der var ikke yderligere spørgsmål, og dirigenten konkluderede herefter, at
beretningen var godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2013
Kassereren henviste til det fremsendte regnskab. Fra medlemsside blev det anført som
usædvanligt, at der i driftsregnskabet var hensat midler i stedet for, at beløbet indgik i
overskuddet. Der var enighed om det fornuftige i at opspare midler til fremtidige større
vedligeholdelsesarbejder og bestyrelsen vil overveje, hvordan det bedst kan fremgå af
regnskabet. 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 foreslog § 5 ændret for at forenkle mortificering af bortkomne havnepladsbeviser.
Efter debat og afstemning kunne dirigenten konstatere, at forslaget var godkendt.
Bestyrelsen foreslog § 11 og § 13 ændret, så indkaldelse til generalforsamling kan udsendes pr. email for at spare portoudgifter. Medlemmer uden e-mail kan fortsat få indkaldelse tilsendt med
post og frimærke. Der var ingen indsigelser mod forslaget og dirigenten kunne dermed
konkludere, at forslaget var enstemmigt vedtaget.
Fra bestyrelsen var fremsendt 2 forslag til ændring af ”Ordensregler for Kignæs Lystbådehavn”.
Pkt. 4.2 blev foreslået ændret for at tydeliggøre medlemmernes ansvar for afstivning af både på
land så skader undgås.
Efter en debat om forslagets juridiske og praktiske konsekvenser trak bestyrelsen forslaget
tilbage med henblik på omformulering og genfremsættelse i 2015.
Pkt. 4.4 blev foreslået ændret for at give mulighed for dispensation for 2 års reglen om både på
land – når saglige grunde taler for det.
Efter en debat og justering af formuleringen blev forslaget vedtaget.
Problevet med ”døde” både i vandet blev rejst og bestyrelsen vil arbejde på en løsning heraf.
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Fra bestyrelsen var fremsendt forslag til ændring af ”Brugsretsaftale vedr. klubhus” for at opnå
en mere objektiv omkostningsfordeling mellem BKM og JSK. Bestyrelsen oplyste at forslaget vil
være en fordel for BKM. Forsalget blev herefter godkendt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2013
Kassereren henviste til det fremsendte budgetforslag. Som anført ved regnskabsgennemgangen
vil princippet med hensættelser blive genovervejet. Efter et spørgsmål om indtægter ved
pladsudlejning kunne dirigenten konkludere, at budgettet var godkendt.
6. Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2014
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent og takster for 2014 blev godkendt.
7. Valg af bestyrelse
På valg var Britt Lykke Sørensen samt Erik Juel Jensen, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen
havde foreslået genvalg af Britt, og nyvalg af Christian M. Andersen. Da der ikke fremkom andre
kandidater, var de nævnte valgt.
Som suppleanter blev Johs. Egede Olsen genvalgt og Michael Sørensen nyvalgt.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Johnny Nielsen og Pierre Hansen blev genvalgt som revisorer.
Som revisorsuppleanter blev Jan Holst genvalgt og Kim Ernst nyvalgt
9. Eventuelt
Under dette punkt drøftedes behovet for at sammenlægge mindre pladser til 3 og 3,5m pladser
til de både, hvor der fortsat er venteliste. Problemerne med pladslængder og dybde samt
medlemmerne velvilje til omrokering i havnen blev berørt. Bestyrelsen vil arbejde på en løsning,
ligesom der også arbejdes med at sikre, at pladserne så vidt muligt ejes af medlemmer, der er
aktive på vandet.
Der var ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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