Referat af generalforsamling i Vindeby Bådelaug
Torsdag den 27. februar 2020, 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 47:
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året. Desuden har der været
afholdt arbejdsweekender, standerhejsning og ålespisning i året der er gået.
Der var som sædvanligt et rigtig fint fremmøde til vores arbejdsweekender og vi fik
lavet mange gode ting på havnen. Tak for det.
Vi har fået lavet en rigtig fin bro et. Arbejdet er udført af T M havn, Vindeby el og
Skov vvs.
Samlet pris på broen var 1.300.000 kr.
Som det fremgår af regnskabet er det mange penge.
Vi har også arbejdet meget med muligheden om forlængelse af stenmolen.
Vi har bedt Svendborg kommune om det ikke var muligt at kommunen kunne bygge
stenmolen og vi selv kunne bygge broen indvendig for molen. Kommunen har dog som
bekendt ingen penge så svaret var nej. Borgmesteren gav dog mulighed for at der blev
stillet en kommunegaranti på 2.5000.000 kr. til et lån.
Vi har haft kontakt med Sydbank, med at få et lån med lang løbetid og en lav rente. Det
er ikke muligt.
Vi har i stedet en mulighed for at optage et lån gennem kommunekredit, de vil give en
løbetid på 25 år med en rente pt. 0.52 procent
Vi har lavet et nyt budget for en udbygning, som vil give 18 nye pladser.
Pris på sten mole kr. 2.375.000
Pris på bro. kr. 990.000
Fortøjningspæle. indskud fra 18 pladser
Ialt. kr. 3.365
Lån fra Kommune Kredit. Kr. 2.500.000
Kassekredit. kr 600.000
Ialt. kr 3.100.000
Mangler. kr 265.000

De forskellige muligheder for at optage lån og finansiere stenmolen kommer senere
under indkomne forslag.
Jeg vil henstille til dem der ligger med både i havnen om at bruge ordentlige
fortøjninger og passe at bådene ligger ordentligt.
Også en henstilling til dem der bruger slæbestedet husk at hænge kæden på igen.
Vi har desværre ikke kunne gøre noget ved det dårlige vejr i 2019, men vi håber at det
bliver bedre i år.
Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde med bestyrelse, suppleanter og revisorer,
rengøring og havnefoged.

Dirigenten anmoder om at spørgsmål til stenmolen gemmes til ”indkomne forslag”
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, og dirigenten erklærer derfor
beretningen godkendt.
Punkt 3

Kasserens beretning.
Regnskabet blev gennemgået af Kassereren punkt for punkt.
Der blev stillet spørgsmål ved hvilke poster der er indeholdt i ”kontor udgifter”.
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet.
Dirigenten erklærede regnskabet for godkendt.

Punkt 4

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

Punkt 5

Behandling af indkomne forslag.
Optagelse af lån i Kommune Kredit på 2,5 million til etablering af stenmole.
Formanden gennemgik bestyrelsens forslag, med fremvisning af 2 forskellige budget forslag til
finansiering.
Forslag 1 går på mindre gæld mod afventning på bygning af bro inden for molen til der er
opsparet midler til det.
Forslag 2 går på maksimal udnyttelse af låne muligheder for samtidig bygning af bro indenfor
for stenmolen.
Der var følgende spørgsmål til forslagene:
Spørgsmål om der er 18 på venteliste til de 18 nye pladser. Ja det er der. Pt. 26 store både.
Spørgsmål om hæftelse. Alle medlemmer har begrænset hæftelse jf. vedtægterne. Forlånet
garanteret af Kommunen dækker denne.
Spørgsmål om hvorfor vi ikke hæver indskud som besluttet i 2019. Det er bestyrelsens
vurdering at ikke alle medlemmer kan betale med det samme, hvorfor der alligevel ikke er fuld
dækning på denne måde.

Har vi projekt og godkendelse. Ja, der er opnået byggetilladelse ved Kystdirektoratet.
Hvad med de andre broer? Mangler vi penge? Nej, vi har nye broer og afsat penge på budget
til fortsat vedligehold.
Bliver en større del af havnen til A havn? Status som A-havn vedtages af forsikringsrådet.
Bestyrelsen vil dog antage at en større del af havnen vil få A-status.
Positivt forslag der samtidig giver fin mulighed for fortsat søgning af fondsmidler til dele af
projektet.
Positivt for fremtiden for området og havnen
Hvor store bliver pladserne? Der regnes med pladser på 4*12 meter. Det er svært at lave
pladserne længere pga. bro 4’s udstrækning.
Forslag om at pladserne bliver bredere. Det vurderes at det vil være fornuftigt med varierende
størrelser mellem 3,5 og 4,5 meter pladser.
Hvor dybt blivder der i indsejlingen? Det blev oplyst at der stadig er 6 meter vand i den nye
indsejling.
Forslag om at pladser kan ændres så bro2 pladser kan ændres og tilpasses til de både der skal
have længere pladser end 12 meter.
Kan der lånes mere? Der blev udtrykt ønske om at bestyrelsen bemyndiges til at søge at hæve
lånerammen hos Kommune Kredit. Bestyrelsen undersøger dette.
Forslag om finansiering fra virksomheder i området. Positivt overfor fonde. Bestyrelsen vil
tage dette med i overvejelserne
Dirigenten lagde de 2 budget forslag til afstemning, og forslag 2 vedtaget enstemmigt.

Punkt 6

Valg til bestyrelse og suppleanter, på valg er:
Jacob Handrup, modtager genvalg
Claus Bech Larsen, modtager genvalg
Lisa Rasmussen, modtager genvalg
Alle blev genvalgt med applaus.
Suppleanter:
Martin Tøt, modtager ikke genvalg
Erik Lundbye, modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår Maria Schaumann
Alle valgt 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:
Der blev udtrykt ønske om at tegninger på projektet lægges på nettet. Bestyrelsen
vil imødekomme ønsket.
Parkering på Troensevej er blevet tosset pga. ny skiltning. Er det havnen? Havnen
har ikke haft indflydelse på beslutningen om parkering. Havnen vil dog gerne
hjælpe med at få det omstødt.
Skilte skal være ens med cykling forbudt mm. På alle broer. Bestyrelsen vil
imødekomme ønsket.
Ønske om udgravning øst for bro 5. Bestyrelsen har også dette ønske, men er
begrænset ag tilstedeværelsen af undersøiske kabler. Kablernes funktion er ukendt.

Debat indlæg vedr. pladsfordeling, Michael Pedersen
Michael oplyste at der i 2019 var konstateret 24 tomme pladser hele sæsonen.
Havnefogeden kan ikke genkende det, og opfordrer til at man melder hvis båden
ikke skal i vandet. Der er betalt leje for alle pladserne.
Michael foreslår at man skal benytte samme model som der anvendes i Troense.
Her anvendes en model, hvor man elektronisk skriver sig på en liste med ønske om
en bestemt plads ved sæsonstart. Får man ikke båden i vandet pr. en given dato
mister man sin ret til pladsen.
Der er generelt et ønske om at der skal strammes op så der er fuld udnyttelse af
hele havnen. Bestyrelsen bakker op om ønsket.

Debat indlæg vedr. klubhus, Michael Pedersen
Michael foreslår at klubhuset renoveres eller alternativt erstattes.
Der er et ønske om at bestyrelsen arbejder på et nyt klubhus. Bestyrelsen tager
dette ad notam i fremtidige budgetter og overvejelser ved søgning af fonde.
Der fremføres et ønske om at slæbestedet udstyres med bom, for at forhindre
gratister. Bestyrelsen anerkender ønsket, men vurderer at en bomløsning er meget
dyr i drift og vedligehold.
Det oplyses at det bliver muligt at købe Svendborg billetten til sin båd. Billetten
koster 50 kroner og giver adgang til billigere overnatning i Svendborg Kommunale

havne, dog ikke i skolernes sommerferie. Billetten kan købes gennem Jacob, ved at
sende en mail til havnen.

Generalforsamlingen blev herefter lukket. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og de
tilstedeværende for fremmødet og engagementet.
Ref.: Jacob Handrup

