BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 25. marts 2012
1. Valg af dirigent
Leif Erlandsen blev valgt.
Der var ingen indsigelser imod generalforsamlingens indkaldelse og beslutningsdygtighed.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Næstformand Alex Winther henviste til den fremsendte skriftlige beretning. Dirigenten efterlyste eventuelle
spørgsmål eller kommentarer. Der blev spurgt til den planlagte oprensning af havnen. Bestyrelsen oplyste,
at en detaljeret gennemgang ville blive givet ved gennemgangen af budgettet for 2012. Der var ikke yderligere spørgsmål, og dirigenten konkluderede herefter, at beretningen var godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2011
Kassereren gennemgik og kommenterede det fremsendte regnskab i forhold til budgettet for 2011.
Regnskabet viste et overskud på kr. 350.260,- mod budgettet på kr. 122.400,- bl.a. pga. den udskudte
oprensning af havnen. Der blev spurgt til en stigning i el udgifter på ca. kr. 10.000,- i forhold til budget –
bl.a. på baggrund af et forventet fald efter installationen af varmepumpe. Kassereren oplyste at varmepumpen generelt gav et lavere KW forbrug, men den lange og kolde vinter spillede ind, samt at ca. kr. 8000,- af
stigningen skyldtes en omkontering af elafgiften.
Kassereren redegjorde herefter for regnskabets statusposter, herunder værdien af ikke-solgte pladser. Der
var ikke yderligere spørgsmål. Dirigenten konkluderede, at regnskabet var godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Til behandling var udsendt et forslag til forretningsorden for bestyrelsen, som pålægger bestyrelsen at informere medlemmerne om evt. overskridelse af budgetposter – inden udgifterne afholdes. Dette pkt. blev udsat til endelig behandling efter pkt. 5 – Drifts- og kapitalbudget. Herefter drøftedes alternativer til den foreslåede beløbsgrænse for overskridelser på kr. 40.000,-, som dog blev fastholdt. Der blev aftalt forbedringer
af teksten, hvad angår tid og fremgangsmåde til medlemsinformationen. En afstemning viste herefter flertal
for det fremsendte forslag.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2012
Kassereren henviste til det fremsendte budgetforslag, hvor der er afsat de resterende kr. 110.000,- fra 2011
til oprensning af havnen. Alternativt er der afsat beløb til asfaltering af tilkørselsvej og reparation af slæbested. 2 forslag til havneoprensningen blev gennemgået.
Havnefogeden redegjorde for en mulig oprensning foretaget med grab fra land, hvor materialet skrabes ind
under broerne. Fordelene her er lav pris, ulemperne er mulig udskridning af materialet, samt at metoden
primært kan anvendes for pladserne ved vestmolen.
Johs redegjorde for en kontakt til en reder med uddybningsfartøj, der kan komme ind i havnen og fortage
oprensning og efterfølgende klapning af materialet i overensstemmelse med havnens klapningstilladelse.
Denne fremgangsmåde er dyrere – ca. kr. 25.000,- pr. læs a 80 kubikmeter. Fordelene er, at vi dermed
kommer af med det opgravede materiale. Klapningstilladelsen udløber i september 2012, og det er usandsynligt at vi får en ny tilladelse.
Der var herefter en livlig debat om behov for oprensning (motorbåde i forhold til sejlbåde), værdiforringelse
af havn/havnepladser ved utilstrækkelig vanddybde, vanskeligheder ved oprensning i sejlsæsonen, den
pågældende reders reelle muligheder for at udføre arbejdet, sikkerhed for at de budgetterede omkostninger
ikke overskrides samt udsigterne til skærpede miljøkrav, der umuliggør fremtidig klapning af materiale fra
havnen.
Dirigenten gennemførte herefter en afstemning om budgettet, som blev godkendt med stort flertal.
Bestyrelsen vil hurtigt arbejde videre med forberedelse og gennemførelse af oprensningen, samt tage
stilling til asfaltering og slæbestedsreparation, der nu mangler penge i budgettet.
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6. Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2012
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent og takster for 2012 blev godkendt.
7. Valg af bestyrelse
På valg var næstformand Alex Winther og kasserer Hans Jakob Skaaning. Begge ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået valg af Britt Lykke Sørensen og Christian Ilsøe. Da der ikke fremkom andre
kandidater, var begge valgt.
Som suppleanter var Hans Friis og Johs. Egede Olsen villige til genvalg. Ib Scheldal opstillede sig som
yderligere kandidat. Hans Friis trak herefter sit kandidatur. Johs og Ib var således valgt som suppleanter til
bestyrelsen.
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
Christian M. Andersen informerede om arbejdet med ny havn. Udvalgsarbejdet har vist, at der er dårlige
udsigter til at opnå godkendelse, samt at det videre arbejde vil kræve undersøgelser med omkostninger op
til kr. 500.000.-. Frederikssund kommune er ikke indstillet på at bidrage økonomisk. Arbejdet med ny havn
er hermed indstillet.
Fra medlemmerne blev der bl.a. spurgt til det rimelige i, at en pladsejer kan udleje sin plads i en lang årrække i stedet for selv at bruge den. Der blev opfordret til en bedre organisering af det frivillige arbejde,
herunder arbejdspligt/kontingentnedslag til de ”flittige” samt en revurdering af fordelingen af pladsbredder.
Bestyrelsen vil se på disse forhold.
Havnefogeden opfordrede til afhentning af ”løse” stiger, fjernelse af overflødige effekter fra vinterpladsen,
sammenklapning af store bådstativer samt til en fælles indsats for at hindre hundeefterladenskaber på
havnen.
Der var ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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