Emne:

Referat af generalforsamling i Vindeby Bådelaug

Tid:

Torsdag den 25. Februar 2016 kl. 19.00

Sted:

Tåsingehallens cafeteria

Punkt
Dagsorden iflg. vedtægterne
1.

Valg af dirigent
Lauge Jørgensen blev valgt til dirigent og startede med, at konstatere
generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning (Leif Clausen)
Formanden startede med at byde alle fremmødte velkommen til generalforsamlingn, som
er nr. 44. i Bådelauget.
Herefter bad Formanden forsamlingen rejse sig for at mindes de medlemmer, der i det
forgangne år er afgået ved døden.
I året 2015 er der afholdt 4 bestyrelsesmøder, foruden en del korrespondance via telefon
og mail vedrørende den løbende drift af havnen.
Vi har afholdt standerhejsning, med et fint fremmøde.
Til vores arbejds weekender, blev der lavet mange gode ting. Reparation og rensning og
maling af vores broer, nye vindskeer på klubhuset, og der blev renset fejet og malet
overalt, så det så pænt ud.
Vi har brugt nogle af vores LAG midler til trappe rækværk og en ny lampe på bro 5
Vi har også arbejdet med at få etableret en legeplads til de små på Carlas plads.
Det blev desværre for tungt og endte med at der skulle tage jordprøver af pladsen, for at
se om der eventuelt skulle være rester af tjære eller maling efter garn og joller. Det ville
vi ikke resikere da det ville være med fare for at hele badestranden ville blive lukket, så
det blev stoppet.
Vi har så arbejdet med at få lavet en krappebro, langs stenkanten ved bro 5 hen mod
Carlas plads, det for at få brugt de sidste lag midler. der skulle vi så søge om tilladelse
ved kystdirektoratet, det har vi nu fået en godkendelse på, så der bliver lavet sidst i
marts.
Sidste år talte vi om, at inddække stenkanten ved parkeringspladsen langs med bro 3. Det
blev ikke til noget sidste år, så det tager vi med til vores arbejdsweekender i år. og hvis vi
får lov kan vi også inddække betonkanter langs molen mod vest ved klubhuset.
Vi har søgt Fionia fond om tilskud til udskiftning af lamper, men uden held, så nu har vi
søgt energi Fyn.
Side 1 af 4

Vi har modtaget en ansøgning fra entreprenørfirmaet Ommen og Møller om at bruge
vores havn, til udskibning af materialer I forbindelse med vedligeholdelse af
Svendborgsundbroen, fra april i år til december 2017. De ville også have plads til en
pram og en motorbåd samt plads til materialer på pladsen. Det har vi afslået.
Vi arbejder med muligen for at lægge solceller på taget over toiletbygningen mod vest,
Henrik Borreby har orienteret os om muligheder og ydelse af solcellerne og vi har fået
tilbud på ca 80,000. Vi har sendt en ansøgning til energi Fyn, så må vi se hvad der sker.
Danske Tursejlere har inviteret os til at få udannet et mellem, som skal være ambassadør
for vores havn.
Det er et sejl sikkert projekt, hvor der arbejdes sammen med TrygFonden og søsportens
sikkerhedsråd, Thomas Clausen har meldt sig som vores ambasadør.
Til vores arbejdsweekender skal vi som tidligere have vasket broerne, have malet efter
behov, rep. enden af bro 1 samt oprydning mm.
Formanden bad alle om at være opmærksom på hvordan nabobåden har lagt sine fendere
ud, og derfra selv hænge fendre af.
Slutteligt takkede formanden bestyrelse, suppleanter, revisorer og vores havnefogede for
et godt samarbejde I løbet af året .
3.

Kasserens beretning (Lisa Rasmussen)
Kasseren havde desværre mistet stemmen og kunne derfor ikke gennemgå regnskabet
som vanligt. Forsamlingen gennemlæste derfor i stedet det udsendte regnskab og budget
hvilket gav anledning til følgende spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen.
Spørgsmål: Er det realistisk med de budgeterede overskud på sigt?
Svar: Ja det er bestyrelsens vurdering at Budgettet afspejler en forventelig udvikling.
Spørgsmål: Er der nogen speciel grund til at EL og vandforbruget er faldet.
Svar: Ja, dels er der kommet trykknapper på vandet på bro 5 og dels har der været en
fejlaflæsning som er blevet korrigeret.
Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.

4.

Fastsættelse af kontingent
Pladslejen indexreguleres. Indexreguleringen følger forbrugerindex netto som kan ses på
Danmarks Statistiks hjemmeside.
I det forgangne har udviklingen dog været så lille at taksterne forbliver uændret.
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5.

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Formanden spurgte til forsamlingens holdning hvad angår tegning af tillægsforsikringer
som dækker bla. fjernelse af vrag.
Det var den gennerelle stemning at det ikke var pengene værd.
Der blev i forlængelse heraf talt om stormflodsforsikring som dækker broer og øvrige
anlæg. Selvrisikoen på en sådan forsikring er 50.000,Det var også i dette spørgsmål den generelle holdning at, det i vores del af landet og når
man betænker hvad der historisk set har været af udfordringer i den retning, ikke er
pengene værd.

6.

Valg til bestyrelse og suppleanter
På valg var:
• Lisa Rasmussen – modtager genvalg
• Jacob Handrup – modtager genvalg
• Claus Beck Larsen – modtager genvalg
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt ved klapsalver fra forsamlingen.

7.

Valg af suppleanter:
• Martin Tøt
• Erik Lundbye
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Revisorer:
• Jan Bo Jørgensen
• Bjarne Neuhaus Christensen
Suppleant:
• Jeppe Skytte Hansen

8.

Eventuelt
Der blev stillet forslag om at etablere mulighed for brændstofpåfyldning på havnen.¨
Der var generelt ikke opbakning til dette.
Indlæg: Alle bør bruge aflastningsfjedre på fortøjninger.
Det er en god ide som vil blive indskrevet i havnereglementet.
Spørgsmål: Kan der ikke monteres trykknap på bruseren på bro 5.
Svar: Jo det bliver gjort ifbm. Arbejdsweekender.
Indlæg: Der blev opfordret til at man husker at meddele havnefogeden hvis man ikke
skal bruge sin plads. Således kan den udlånes til medlemmer på venteliste.
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Indlæg: Var det en ide at ophænge en to do liste i klubhuset. Her kan man så notere hvis
man støder på noget der trænger til at blive fikset.
God ide- Bestyrelsen opfordre til at de medlemmer som har deres daglige gang i huset og
på havnen selv koordinere dette.
Der blev stillet forslag om at der ophænges et banner eller lignende på stenmolen for at
lokke gæstesejlere ind.
Bestyrelsen drøfter dette.
Generalforsamlingen afsluttes, formanden takkede Lauge for rollen som dirigent
Tak for godt fremmøde, ønske om god sæson og længe leve Vindeby Bådelaug.

Anders Fredskild 18.03.2016
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