Referat af ordinær Generalforsamling i Hou Bådelaug Nord.

Dato: 17. april 2016
Tid: 10:00
Sted: Klubhuset.
REFERAT.
1. Valg af dirigent.
Bo Eiriksson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig
indkaldt. Bo gennemgik kort dagsordenen.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2015
Formanden aflagde sin beretning for generalforsamlingen. Beretningen kan læses
herunder med kursiv.
1 år går hurtigt, vi er nu igen samlet til vores ordinære generalforsamling, året er gået
lidt trægt grundet Willys ombygning og min sygdom, men nu er der lys forude håber
jeg.
Sidste år blev det vedtaget, her på generalforsamlingen at bådelauget ønskede ikke
Johnny`s medlemskab og dette er sket, han mangler at aflevere sin nøgle til klubhuset.
Vi har haft vores sædvanlige arbejdsdage, porten i jolleskuret er nu ok, oprydning og
diverse.
Sct. Hans blev afviklet som vanlig.
Onsdags sejladsen, hvor blev den af.
Pinseturen gik til Sverige og var meget vellykket.
Søsætning og landsætning gik som vanlig, uden problemer.
Vi var inviteret til indvielse af det ny havnehus og handikapbad og i sommerperioden
delte søsportcenteret vagter til opsyn af huset, det var jeg en del af.
Vores havneaftale blev godkendt på et møde, 6500,00kr til rengøring og midler fra 1/6
til 31/8 og 5500,00kr til vedligehold af klubhuset og el+vand fik vi af havnen for at lade
vores klubhus stå åben for gæstesejlere.
Ny spuns på nordkajen og ved mastekranen blev lavet, i den forbindelse blev
mastekranen flyttet og el tilslutning i elskabet ved bro 3, el til kranen er således fjernet
fra bådlauges eltavle.
Efterårssejladsen blev aflyst grundet dårlig vejr, sejlerne gik i klubhuset og hyggede sig
der, men der var så ingen vindere af sejladsen.
Standerstrygning og julefrokost var vel besøgt og hyggelig som vanligt.
Nytårstaffel var også velbesøgt og vi fik ønsket hinanden godt nytår, ved afslutningen
kom Tove og Lene fra Vikingerne med champagne og ville skåle godt nytår med os, det
blev jeg meget glad for, det viser hvor godt samarbejdet er mellem de 2 klubber, vi var
desværre kun få tilbage, måske en ide at bygge videre på.
Vi har haft klubaftener med gode forskellige emner dog blev 1 klubaften hvor temaet
var Sverige`s turen fjernet, hvorfor vides ikke. Vi har købt en Procektor af P.E. til
fremvisning af billeder til disse aftener. Når vi har disse aftener vil det være en god ide
at sende invitationen ud på mail, der er nok nogle der ikke lige ser vores hjemmeside.
Vores gode havnefoged Frank stopper udgang 2015, en ny er ansat, tror det er pr. 1/42016.
Vi har i bestyrelsen besluttet at kun Willy kan kontakte web-masteren for at få noget på
hjemmesiden.
Ole H. sad for bådlauget i havnebestyrelsen, han meldte sig ud og vi skulle have en ny,
det blev Normann.
Næsten samtidig lavede havnebestyrelsen sine vedtægter om gældende pr. 1/1-2016
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på følgende måde, vi er 5 foreninger på havnen, de stiller med 1 repræsentant fra hver
forening og disse 5 udpeger de sidste 2, kommer der en klub mere på havnen får de
også en plads og udpeger 1. Jeg sad i havnebestyrelsen og i forbindelse med
ændringerne, overlod jeg Normann min plads. Søsportcentret er ikke med da der ikke
efter min mening var nogle der skulle have dobbelt mandat, når de 2 skulle udefra
skulle vælges.
Vi trænger til nye flydebroer og derfor blev havnepladsen lidt dyrere end ellers for det
er dyrt.
Kommunen kører spareprogram også på de tilskud vi får, derfor er Krister begyndt at
se på om vi måske kan få en klimaskærm omkring vores klubhus, for huset bliver jo
brugt året rundt.
Stor tak til alle udvalgsmedlemmer, for det store arbejde i har udført til glæde for alle
vi andre.
Stor tak til de frivillige medlemmer der hjælper til når der er arbejdsdage.
Stor tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for det gode samarbejde der er.
Stor tak til web-masteren som gør det let at få beskeder på hjemmesiden og hjem til
medlemmerne.
Stor tak til alle jer der rykker en Søndag formiddag ud af kalenderen og møder op til ris
eller ros.
Med disse ord vil jeg på bestyrelsen vegne overlade beretningen til
generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Ingolf.
Der fremkom kommentarer til beretningen om hvorvidt det var hensigtsmæssigt med
den nye bestyrelsessammensætning i Havnen, da Bådelauget derved ikke længere har
nogen reel indflydelse. Endvidere blev det fremført at det trods alt er sejlerne som
danner grundlaget for havnens økonomi og drift. Diskussionen blev henlagt til punktet
eventuelt da det ikke var fremsat som et forslag til dagsordenen.
Herefter blev Formandens beretning godkendt med applaus.
3. Aflæggelse af regnskab for året 2015
Gennemgang af regnskabets enkelte poster. Der er et relativt stort tilskud fra
kommunen. Vikingerne betaler for deres el forbrug. Udlejning sker ikke længere og vil
derfor ikke fremgå af regnskabet, men man kan stadig låne huset ved henvendelse til
Willy.
Udgifter blev lidt højere end forventet, da bestyrelsen havde forventet at havnen
betalte for Mastevognen. Dette var ikke tilfældet, så nu er Bådelauget ejere af en
mastevogn.
Året slutter med et lille overskud, primært på grund af tilskud fra kommunen.
Egenkapitalen er på ca. 58.000
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af budget for året 2016
Vindskærm skal opsættes, da varmen ikke kan fastholdes i huset og det er alt for dyrt
at varme op. Der skal søges diverse fonde for at trække beløbet hjem til udførsel af
dette. Evt. i 2 trin fordelt på vægge og gulvet. Pt. Er der 27 betalende medlemmer,
men erfaringen viser at der kommer flere hen på året. Jens Pristed foreslår at der sker
en agetering for at få nye medlemmer, så de nye bådejere kommer med i Bådelauget.
Bestyrelsen tilkendegav at de hver gang der kommer nyt medlem til havnen også
informerer om Bådelauget og Havnefogeden udleverer girokort til det nye medlem.
Budget godkendt af generalforsamlingen.
5. Fastlæggelse af kontingent for året 2016
Fastholdes på 400 kr.
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6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fremkom med et forslag om at Bådelauget ikke længere står for optagning
og søsætning af både. Generalforsamlingens holdning er at det skal de stadig.
I år er der ny havnefoged som ikke kender bådene og derfor søges der en frivillig til at
hjælpe med at rækkefølgen på bådene overholdes. Normann og Jens er pladsmænd i
år.
Sedlerne skal tilpasses, så der er til store åg og lille åg på lastbilerne. Bestyrelsen skal
ikke holde i tovværk, det er bådejernes ansvar. Bestyrelsen skal sørge for sedlen og
kaffe og rundstykker til bådelaugets medlemmer.
7. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand Ingolf, villig til genvalg.
Ingolf Behrndt blev valgt med applaus.
b. Valg af kasserer Willy, villig til genvalg.
Willy Jensen blev genvalgt med applaus.
c. Valg af besty.m. Normann, villig til genvalg.
Normann Bendtsson blev genvalgt med applaus.
d. Valg af 2 suppleanter
Klaus Nielsen og Jens Pristed blev genvalgt med applaus.
8. Valg af 2 revisorer
Lene W. Hansen og Svend Sørensen blev genvalgt med applaus
a. Valg af 1 revisorsuppleant
Karsten Albrechtsen blev genvalgt med applaus
9. Valg af 4 til Sejlads/Aktivitetsudvalg
Klaus, Poul Erik, Roland. Kun 3 medlemmer betyder at der skal kunne trækkes på
bestyrelsens hjælp hvis der er behov for det.
a. Valg af 2 til Husudvalg
Karsten og Ingolf blev genvalgt med applaus.
b. Valg af WEB – MASTER
Linda Gärtner Nielsen blev genvalgt med applaus.
10.Eventuelt
Bestyrelsen opfordres til at huske at invitere havnefogeden til Generalforsamlingen
fremover. I år ville det have været oplagt idet havnefogeden lige er tiltrådt.
Der er enighed om at klubhuset lukkes af for sommeren såfremt Hou Havn ikke støtter
med hjælp til rengøringen.
Klaus opfordrede bestyrelsen til, målrettet, at se på muligheden for at få opført et
masteskur. Det er ikke hensigtsmæssigt at have masterne placeret som nu.
Lars vil forsøge at finde lidt tegninger og/eller billeder af det masteskur der er opført
hos Sundby/Hvorup sejlklub. Endvidere gjorde Lars opmærksom på at man måske kan
få hjælp af Teknisk skole, idet de gerne vil have konkrete opgaver at arbejde med.
Krister vil gerne stå for en beregning af projektet samt at søge byggetilladelse hos
kommunen. Evt. ansøgninger til fonde m.m. skal der findes en tovholder til at tage sig
af.
Klaus opfordrede bestyrelsen til at få solgt optimistjollerne mens der endnu er lidt
kroner i dem. Den ene af de store joller kan også sælges. Evt. til havnen da de pt.
anvender den til at komme frem og tilbage ved pæle reparationer.
Der fremkom også et forslag om at komme tæppe på i Bådelauget, men det vil ikke
fungere, da der med jævne mellemrum kommer vand ind når vandstanden er høj.
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