Referat af generalforsamling i Vindeby Bådelaug
Torsdag den 28. februar 2019, kl. 19.00 i Tåsingehallens cafeteria
Formanden Leif Clausen bød velkommen og takkede for det store fremmøde, og gik direkte til
generalforsamlingens dagsorden.
Punkt 1

Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Jan Bo Jørgensen, som takkede for
valget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og dermed
beslutningsdygtig. Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for dennes
beretning.
Punkt 2

Formandens beretning:
Formanden afgav beretning og oplyste at dette var foreningens generalforsamling
nummer 46:
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, arbejdsweekender og standerhejsning i året der er
gået.
Desværre lykkedes det ikke at fanget nogle ål, så der blev ingen Ålespisning denne
gang.
Vores arbejdsweekender gik rigtigt fint, vi fik lavet et nyt stykke brodæk på bro 1, malet
broer og ryddet op så det blev pænt over hele havnen. Dette vil jeg gerne sige jer alle
tak for.
Som det fremgår af regnskabet, har vi brugt mange penge til vedligeholdelse i 2018,
blandt andet til rep af broer, nye pæle, nyt loft i klubhuset, og nye borde og stole til
terrassen.
I foråret gik det galt med isætning af en båd, Peer Modal fik ødelagt sin båd og Lerche
fik ødelagt sin bil. Havnen fik ødelagt 3 stk. brohamre. Heldigvis kom der dog ikke
nogen personer alvorligt til skade ved uheldet. Nu afventer vi blot at forsikringerne
bliver enige om reperationen.
Vi har i bestyrelsen arbejdet med at søge om penge til forlængelse af vores mole, men
har desværre igen fået afslag. Vi fortsætter dog med ansøgninger og håber at møde
nogle der vil støtte os.
Vi har været nød til at sætte gang i en ny bro 1, den gamle kunne ikke mere.
Det bliver en udgift på ca 1,4 mill. så det er ikke godt for vores økonomi. Se vores nye
budget, som bliver udleveret i dag.

Vi har nu fået udskiftet alle vores broer, så vi håber at det går i mange år , uden de
store problemer, dog mangler vi et nyt dæk på bro 3. Det er noget vi kan lave i vores
arbejdsweekender.
Vi håber alle vil være med til at holde orden og passe på vores havn.
Til sidst vil jeg gerne sige en særlig tak til vores bestyrelse, suppleanter og revisorer og
ikke mindst til rengøring, kasserer og havnefoged som gør et stort stykke arbejde for os.
Formandens beretning blev godkendt, uden bemærkninger.
På forespørgsel fra generalforsamlingen oplyste formanden, at: Bro 1 er klar om 3
uger. Herefter kan den tages i brug. El og vand kommer på senere.
Punkt 3

Kasserens beretning. Regnskabet gennemgået af Kassereren.
Generalforsamlingen spurgte, hvorfor der på visse poster er markant forskel
mellem regnskabsårene. Det blev oplyst, at det skyldtes en ændring I
regnskabspraksis, og at de samlede beløb var stort set ens, blot på forskellige
konti.
Det blev endvidere oplyst, at vinterstrøm er stadig ikke afregnet, hvilket giver
udslag på indtægten for el.
Endelig blev det meddelt, at der forudses udgifter til udskiftning af 12 pæle.

Punkt 4

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at fastholde de hidtidige
kontigenter. Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5

Behandling af indkomne forslag.
Forslag om opsætning af plantekasser med krydderurter ved broerne. Forslags
stiller, Annette Henriksen. Forslaget blev sendt til afstemning og vedtaget.

Forslag om indkøb af nye vedhæng til Rød/Grøn skilte til at skrive hjemkomst
dato på. Forslags stiller, Annette Henriksen. Forslaget blev sendt til afstemning
og vedtaget.

Forslag om opsætning af kodelås på dør til klubhus, for at sikre værdier uden
for sommersæsonen. Forslags stiller, Erling Hansen. Det blev besluttet at
grundejerforeningen kontakter Kommunen med forespørgsel om åbning af off.
toilet. Bestyrelsen ser på opsætning af kodelås.

Forslag om at vedtage beslutning om forhøjelse af indskud der effektueres
såfremt foreningen har behov for kapitaltilskud til forlængelse af bro 1.
Forslags stiller, Torben Oxving.
Forslaget blev præciseret, og det blev oplyst, at forslaget går på at alle indskud,
bortset fra jollebroen, fordobles for at skabe økonomi til finansiering af
forlængelse af bro 1. Forslaget blev drøftet, og det blev oplyst at der findes
forskellige indskudsbeløb for medlemmerne. Indskud er således ikke justeret
løbende I takt med stigninger. Nogle ville derfor stige med 3400 kr I indskud,
mens andre ville stige med 7250 kr.
På baggrund af det oplyste, blev der stillet et modforslag om at lade alle stige
5000 kr. I indskud uanset tidligere indskud. Det fastholdes at indskuddet alene
skal betales hvis foreningen ikke kan finde anden finansiering. Forslaget blev
sendt til afstemning og vedtaget.
Punkt 6

Valg til bestyrelse og suppleanter, på valg er:
Leif Clausen, modtager genvalg
Anders Fredskild, modtager genvalg
Alle blev genvalgt med applaus.
Suppleanter:
Martin Tøt, modtager genvalg
Erik Lundbye, modtager genvalg
Begge blev genvalgt med applaus.

Punkt 7

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant, på valg er:
Bjarne Neuhaus Christensen
Jan Bo Jørgensen
Suppleant:
Jeppe Skytte Hansen
1. Alle blev genvalgt med applaus

Punkt 8

Eventuelt:
Opstramning af bådpladser der står tomme. Det blev henstillet til at man huskede
at sætte sit Rød/Grøn skilt rigtigt så der kan komme gæste indtægter.

Svendborg Billetten. Det blev forespurgt, om der kunne være interesse I foreningen
til at til sæson 2020 ønskede at købe “Svendborg Billetten”, som giver billigere

ophold I de andre havne I Kommunen der er med I ordningen. Det koster 50 kr. pr.
Båd. Der var interesse for at komme med I ordningen til sæson 2020.

Tilsagn om at bestyrelsen fortsætter arbejdet med at renovere toilettet i klubhuset,
og at isætte dør udvendigt.

Generalforsamlingen blev herefter lukket. Formanden takkede for fremmødet og engagementet.
Afslutningsvis oplyste formanden følgende:
Arbejdsweekender i foråret finder sted:
• 6. og 7. april 2019, start kl. 9.00
• 27. og 28. april 2019, start kl. 9.00
I betragtning af det gode vejr kan det blive aktuelt at fremrykke arbejdsweekenderne. Såfremt dette
bliver nødvendigt udsendes der mail til medlemmerne.
Standerhejsning:
Lørdag den 4. maj 2019 kl. 14.00
Ref.: Jacob Handrup

