Referat af ordinær Generalforsamling i Hou Bådelaug Nord.

Dato: 12. april 2015
Tid: 10:00
Sted: Klubhuset.

REFERAT.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Bo Eiriksson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig
indkaldt..
Punkt 2: Aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2014.
Formanden aflagde sin beretning for generalforsamlingen. Beretningen kan læses herunder
med kursiv.
Vi i bestyrelsen synes at bådlauget har haft et godt år, ikke mindst på grund af de udvalg vi
fik lavet på sidste generalforsamling. Disse udvalg er utrolige vigtige for bådlauges klubånd
hvor fællesskabet vokser frem og medlemmerne lære hinanden bedre at kende til gavn på
havnen og i vandet. Vi har haft Pinsetur- Onsdagssejlads- Sankt Hans- EfterårssejladsStanderstrygning med julefrokost-Nytårskur og 3 gode klubaftener. Ting der har været
stoppet grundet mange årsager. Vi i bestyrelsen er vældig tilfredse med at det er på vej op,
det tager bare lidt tid, vi er også tilfredse med at man ikke går så meget op i om man er
medlem, det skal nok komme.
Vi er nu helt udmeldt af Dansk Sejlunion som blev bestemt på sidste generalforsamling og
vores vedtægter skal rettes til.
Der har tidligere været problemer med masteopbevaring i vinter halvåret. Efter samtale med
Aalborg Kommune og husejerne på havnefronten, skal masterne kun henlægges på østsiden
af klubhuset eller ovre ved bådene og alt skulle være i orden. Vi har købt og betalt en maste
transportvogn som alle på havnen må låne.
Der har igennem mange år været problemer mellem Vikingerne og Bådlauget, de er nu løst
ved, det er 2 klubber, hvor Vikingerne er lejet ind i klubhuset, det har gjort at vores
samarbejde nu er helt i top til gavn for begge klubber.
Havnen besluttede at alle foreninger selv skal betale El og Vand, dette har vi nu fået styr på,
vi har fået vores egen vand målerbrønd og Elmåleren er udskiftet til en selvaflæsermåler. Jeg
læser stadig vores målere af, så forbruget kan følges, særlig El er en dyr post.
Vores havneaftale bliver lavet en gang om året og bliver genforhandlet i maj måned, den går
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ud på at havnen betaler alle udgifter fra d. 1 juni til d. 31 august vedrørende alt der har med
gæstesejlere at gøre for at de kan bruge klubhuset og havnen betaler et engangsbeløb som
nu er på 5500,00kr. til bådlauget.
Vi har haft vores 2 arbejdsdage som omhandler vedligehold af klubhuset og jolleskuret.
Vores søsætning og optagning af både, er forløbet uden problemer.
Normann fik den geniale ide at søge vores sparekasse om hjælp til køb af ny påhængsmotor,
vi var heldige med at blive støttet med 8000,00kr, vi har nu fået en ny motor der passer til
jollen, samtidig fik Normann forhandlet prisen i vejret fra 300,00kr til 2000,00kr for den
gamle motor, god handelsmand vi har.
Hærværk undgik vi desværre ikke i vinterhalvåret, nogen havde forsøgt at bore låsecylinderen
op, på døren til klubhuset, derfor blev den skiftet. Vores sejljolle som stod op af plankeværket
blev smidt i vandet og den er tung, når vi får den op igen, skal den åbenbart låses fast.
Vi har fået et stort problem i klubben, der er en bådejer der tror at klubhuset er hans
sommerhus og det er det ikke, selvfølgelig må bådejere bruge klubhuset på normal måde,
men man må selvfølgelig ikke misbruge det, gæstesejlere er utrygge når de er i huset. Efter 2
samtaler med bådejeren har ikke virket efter hensigten, derfor blev det besluttet at havnen
skulle sende ham et brev som desværre ikke skete, vi har nu fået at vide at den bro han ligger
ved er blevet video filmet, derfor har vi besluttet at betaler han medlemskab, som vi ikke kan
forhindre ham i at gøre vil han blive ekskluderet.
Vi har fået et nyt større køleskab som vores gæstesejlere og os selv forhåbentlig bliver glad
for.
Stor tak til alle udvalgsmedlemmer, for det stor arbejde i har udført til glæde for alle vi andre.
Stor tak til alle de frivillige medlemmer der hjælper til, når der er arbejdsdage
Stor tak til de andre bestyrelsesmedlemmer for det gode klubarbejde der er udført
Stor tak til vores web-master, så vi let har fået vores budskaber ud
Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne overlade beretningen til generalforsamligen.
Ingolf.
Formandens beretning blev godkendt med applaus. Under punktet blev brugen af klubhuset
drøftet. Generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om at indskærpe husreglerne overfor
en specifik bruger af huset. Navnet er kendt af bestyrelsen.
Punkt 3: Aflæggelse af regnskab for året 2014.
Kasserer Willy Jensen gennemgik regnskabet.
Elprisen er rigelig høj, men skyldes at aconto beløbet ikke kan nedjusteres i
Side 2
Hou Bådelaug Nord

opkrævningsperioden. Til næste år vil beløbet være lavere. El og vand er nu blevet en fast
udgift da havnen ikke længere betaler bådelauget for dette. Der kan søges om tilskud til
klubhusets vedligeholdelse hos Aalborg kommune, hvilket bestyrelsen gør i det omfang det
er muligt. En ekstra indtægt i 2015, kan komme fra bådelaugets jolle som vil kunne udlejes til
turister i sommer sæsonen. Endvidere informerede Willy Jensen om at Dansk Sejlunion var
blevet opsagt, da udgiften pt. udgør en fjerdedel af indtægten fra medlemskontingent.
Næste år vil der komme en vedtægtsændring, så paragraffen fjernes fra vedtægterne.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Punkt 4: Aflæggelse af budget for året 2015.
Budgettet blev gennemgået. Der var indsneget sig en lille skrivefejl under indtægten fra
Vinterbaderne. Dette retter kasseren.
Budgettet blev godkendt med applaus.
Punkt 5: Fastlæggelse af kontingent for året 2016.
Kontingenten fastholdes på 400 kr. årligt.
Punkt 6: Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 7: Valg til bestyrelsen. På valg er Krister og Rolan.
Krister og Rolan blev genvalgt med applaus.
Valg af 2 suppleanter.
Suppleanter er Jens Pristed og Klaus B. G. Nielsen.
Punkt 8: Valg af 2 revisorer.
Lene W. Hansen og Svend Sørensen blev genvalgt
Valg af 1 revisorsuppleant.
Karsten Albrechtsen (Maler) blev valgt til suppleant
Punkt 9: Eventuelt
Punktet 8.a blev efter lidt diskussion flyttet til eventuelt, da det ikke er et valg, men en
tilkendegivelse om frivilligt arbejde for bådelauget.
Frivillige til sejludvalg.
Klaus B. G. Nielsen og Rolan Nielsen
Frivillige til aktivitetsudvalg.
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Poul Erik Nielsen, Klaus. B: G. Nielsen, Normann Bendtsson
Frivillige til husudvalg
Karsten Albrechtsen og Ingolf Behrndt
Frivillige til WEB. Master.
Linda Gärtner Nielsen fortsætter som webmaster
Under eventuelt blev det endvidere drøftet følgende forslag:
Masteskur/hus
Generalforsamlingen ytrede ønske om et masteskur/hus, således at masterne ikke ligger så
udsatte som det er tilfældet i år.
Bestyrelsen opfordrede til at der nedsættes et udvalg som undersøger evt. tilskud fra fonde
samt hvilke muligheder der er for opførsel af dette.
Følgende vil gerne deltage i udvalget: Jens Pristed, Karsten Albrechtsen og Krister Grafström.
Værksted
Generalforsamlingen var enige om at det var en god ide at udbygge værkstedet så der var
ryddeligt og med anvendeligt værktøj. Det var også et ønske at værktøjet kunne aflåses. Igen
fandt bestyrelsen ideen god, hvis der var et udvalg som ville påtage sig opgaven.
Følgende meldte sig til opgaven: Normann Bendtsson, Kim Haslund Andersen og Klaus/Linda
Nielsen.
Forslag fra Karsten Albrechtsen om at der atter kommer førstehjælp på vinterprogrammet.
Karsten Albrechtsen blev opfordret til at sende forslaget til aktivitetsudvalget.
Forslag fra Jens Pristed om at der nedsættes et udvalg til at gennemarbejde vedtægterne.
Forslaget blev hørt men blev ikke videre behandlet af generalforsamlingen

Hou 12. april 2015

Linda Gärtner Nielsen
Referent

Bo Eiriksson
Dirigent
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