Fr.sund, 31/5-2012
Referat fra generalforsamlingen i Kignæs Mole Kranlaug (KMK)

Dato: 26. april 2012
KMK består pt. 27 anpartshavere, hvoraf 9 stemmeberettigede var mødt frem til
generalforsamlingen.
Kim Kristensen redegjorde for udsendelse af indkaldelsen til Generalforsamlingen pr. E-mail til de
registrerede adresser pr. 28/3-2012. Heraf er 2 udestående mht. returneret ukendt E-mail adresser –
så husk at opdatere kassereren med jeres gyldige adresser.
Der var diskussion om denne fremgangsmåde er at betragte som en skriftlig indkaldese jvf.
vedtægterne; men den generelle holdning er, at den er juridisk set er at betragte som skriftlig /
elektronisk indkaldelse fremsendt personligt til hvert enkelt medlem.
1. Valg af dirigent – Finn Larsen.
Finn konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 3 ugers varsel jvf.
vedtægterne.
2. Formandens beretning – Thomas Csuvari
Kranen er blevet serviceret; OK og i god stand. Der har ikke været nogen ekstra-ordinære
udgifter i indeværende år. Heldigvis, for der har heller ikke været nogen indtægter i
modsætning til tidligere år, hvor Thorvald har sørget for at afregne for ikke-medlemmers
brug af kranen. Jægerspris Sejlklub har en anpart, til brug for dory’er og RIB båd. Nøglen
opbevares hos havnefogeden, mod at havnen kan benytte kranen til havnens materiel; dels af
sikkerhedshensyn / nødsituation for havnens brugere / bådejere. Thomas vil kontakte den
nye havnefoged for at præcisere betingelserne for havnens brug af kranen og afgift for
benyttelse af kranen for ikke-medlemmer, herunder afregning til KMK.
3. Regnskab – Kim redegør for økonomien, hvor der pt. er 9513,- kr på kontoen. Dette beløb
(stort eller lille) skal holdes op imod de løbende udgifter på service og vedligeholdelse, samt
den store ekstra-udgift (ca. 10.000 kr) vi havde for et par år siden, hvor wire, styr og slæde
måtte udskiftes, pga. forkert brug af kranen.
Kim og Thomas har opdateret betalingoversigten for at få styr på restancer mht. kontigent
indbetalingerne for 2009 – 2011. Bestyrelsen erkender at de har været for sløve til at rykke
anpartshavere for manglende betaling, og vil stramme op på dette for 2012. Samtidig, indså
man, at det nok kunne være svært at inddrive det udestående beløb eller bruge
sanktionsmulighederne (da man ikke have udsendt rykkere jvf. vedtægterne) , men
opfordrede anpartshavere til at betale deres restancer for tidligere år. Hans Friis har
efterfølgende indhentet tilbud om omlægning af låsesystem: 100,- kr for lås + 30,- kr pr.
nøgle. På den måde kan man samtidig udlukke kopi-nøgler og medlemmer i restance.
4. Indkomne forslag:
Der var indsendt 2 forslag omhandlede tilbagekøb af anpartsbeviser samt kontingentfri
status og deponering af nøgle for passiv anpartshavere (f.eks. ved salg af båd).

-

Med den nuværende økonomi er det uholdbart for KMK at tilbagekøbe anparter.
Pengene er bundet i aktiver, anlæg og køb af kran. Det har aldrig været intentionen,
at KMK skulle tilbagekøbe anparter, og medlemmer har hele tiden vidst dette. Det
har stået klar i vedtægterne flere steder, at medlemmet overdrager sit andelsbevis
vederlagsfrit til bestyrelsen ved udmeldelse af KMK. Mht. kontingent-fritagelse var
der forskellige holdninger – men hverken deponering eller returnering af nøgle fik
nogen stor opbakning. Den eneste muligheder, der eksisterer for at slippe for at
betale kontingent til KMK, er at medlemmet enten sælger sin anpart til en køber eller
udmelder sig af KMK og overdrager sit andelsbevis vederlagsfrit til kranlaugets
bestyrelse jvf. vedtægterne §5.
Begge forslag blev nedstemt med 9 stemmer imod.

I det indsendte forslag var også en forhøjelse af afgift til 200,- kr pr. løft for ikkemedlemmer, med den begrundelse af, at det var svært at sælge sin anpart og billigere at gøre
det gennem havnefogeden. Hvortil Kim og Thomas konstaterede, at der jvf. regnskabet ikke
havde været nogen indtægter fra løft fra havnfogedens side, så afgiftens størrelse var en
irrelevant begrundelse.
5. Kontingent og afgift for brug af kran.
Uændret: 150,- kr årligt for medlemmer, og 150,- kr pr. løft for ikke-medlemmer. Herunder
indskærpelse for brug af kranen overfor havnen og havnefogeden.
6. Valg til bestyrelsen: Kim og Thomas genvalgt.
7. Revisor: Johnny Nielsen genvalgt (forudsat han får et opdateret regnskab til revision).
8. Hans Friis følger op på forsikringdækning (ansvar) etc. under havnens generelle forsikring
for materiel, brugere og medlemmernes frivillige arbejde i relation til havnen.
Finn takkede for god ro og orden.

