Orø Bådelaug
Havnen 1A, Orø
4300 Holbæk - Tlf. 59 47 46 01

Referat af ordinær generalforsamling
Søndag den 30. april 2017 kl. 10.30 i Bådelauget, Havnen 1A, Orø.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens forslag til dirigent: Jørgen Lang Jørgensen blev valgt.
Som stemmetællere blev Nol valgt i rød stue og Lilian valgt i grøn stue.
Dirigenten kundgjorde herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, årstallet forkert og der
var ingen indsigelser hertil. Ligeledes var der heller ikke indsigelser til dagsordenen.
Til generalforsamlingen var fremmødt 55 stemmeberettigede medlemmer.
2.

Bestyrelsens beretning.
Formanden byder velkommen og indleder med at bede forsamlingen mindes vor nyligt
afdøde næstformand og der holdes et minuts stilhed for Morten Olesen.
Efter et bevægende minut, tilføjer formanden: ”Æret være Mortens Minde!”

Formanden har i år valgt at dele beretningen op i klub og havn og tager beretningen om klubben først.
Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder i det forgangne år og der er en god arbejdsdeling i bestyrelsen,
hvor alle har opgaver.
Rengøring af klubben, velfærdsbygninger m.m. er overtaget af Jørgen Jørgensen og klubben har
modtaget megen ros for den høje standard.
Klubben har indført et nyt nøglesystem, der er i drift, men derudover er der ikke større udskiftninger
eller nyindkøb.
Formanden hilser øget brug af klubbens faciliteter og rød stue velkommen.
Der er afholdt to arbejdsweekender og det er rart at se nye medlemmer til disse.
Havnekontoret har været en succes og formanden roste aftalen med Orøkontoret, der havde en god
sæson sidste år og aftalen fortsættes i år. Det er en aftale som alle interessenter har gavn og glæde af.
Det er nu muligt at betale havnepenge med MobilePay.
Formanden udtrykte håb om snarlig tilslutning til den kloak, der er gravet ned siden sidste år, da vi
bruger mange penge på tømning af samletank.
Der er ved at blive etableret et nyt værksted for klubbens medlemmer og Busser arbejder hårdt på at
gøre værkstedet brugbart.
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra kajakkerne om brug af Hus 3.2 og det kommer der en
løsning på i nær fremtid, så kajakfolket kan flytte ind dér.
Det offentlige toilet (ved siden af klubhuset ref.) renoveres i foråret og får ny belægning m.m.
Formanden oplyste at, der holdes klubfest d. 9.9. og man havde booket ”Møllers Blues Band”, der
spillede sidste år med stor succes.
Formanden sluttede med at takke alle de frivillige, der med deres indsats får klubben til at køre rundt
til daglig.
Til formandens beretning kom følgende spørgsmål og kommentarer fra salen:
Elo: Efterlyser afsluttet regnskab på et byggeri til over to mio.
Kassereren: Det er en fejl, det ikke er gjort og det skal jeg få gjort snarest.
Jens Johan: Kan der hældes overskudsgrus/stabilt på oplagspladsen?
Formanden: Det er på vej! Vi afventer kommunen bliver færdig.
Bettina: Kan der ikke indføres gebyr for brug af rød stue, da der efterlades meget griseri?
Formanden: Det er allerede sket at, der er eftersendt regning for rengøring til brugere af lokalet.
Beretning for klubben herefter sendt til afstemning af dirigenten og enstemmigt godkendt.
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3.
Bådelaugets regnskab og budget.
Kassereren redegør for det udsendte regnskab og tillægger kommentarer til årets resultat:
Efter flere år med faldende tendens er klubsalget stabiliseret, mens varekøb er faldet, hvilket tilskrives
et markant faldende del af det tidligere meget omtalte ’svind’.
Med tallene giver det et stadigt stigende dækningsbidrag.
Kassereren bemærker at medlemsskabet i Dansk Sejlunion anses for at være et problem, da der ikke er
mange der sejler og man betaler kontingent á 100,- for (næsten) alle medlemmer af klubben.
Strømforbruget er faldet til anstændigt niveau, da man nu har afsluttet byggeriet.
Rengøringsposten er utilsigtet stor, da man har fået bogført nyanskaffelsen af låsesystem på 62tkr. ind
under rengøring..
Kaffemaskinen er en stor vedligeholdelsespost og der spekuleres i udskiftning.
Af småindkøb anføres bl.a. rotorbørste til broer og træværk og en damprenser til klubgulvet.
Posten ”Diverse” dækker over indkøb af værksted, transport af dette til øen, blomster til begravelse og
forbrug af vand.
Posten ”Administration” forklares med Bogføring, gaver og abonnement på YouSee (telefon, DKautomat, internet og TV) Endvidere nævnes sponsorater til Fishing Zealand, Ø-cykler,
ungdomsklubben og billardklubben.
Kassereren bemærker afslutningsvis at, der er et marginalt underskud i årets resultat, der skyldes
nyindkøb af låsesystem, som han finder er givet godt ud.
Økonomien anses for at være i en god gænge.
Til kassererens aflæggelse af regnskab kom følgende spørgsmål og kommentarer fra salen:
Brian: Kan frivillighed ikke klare rengøring?
Kassereren: Vi beholder den nuværende ordning, som vi er meget tilfredse med
Bådelaugets regnskabet herefter sendt til afstemning af dirigenten og enstemmigt godkendt.
Kassereren redegør for holdning til budget for 2017.
Bestyrelsen vil ganske anvende regnskabsresultaterne fra 2016 som budgettal for 2017,
da dette er en ”ønsketilstand”.
Til kassererens aflæggelse af regnskab kom følgende spørgsmål og kommentarer fra salen:
Morten Warrer: Vi bør have et budget at styre økonomien efter
Kassereren: Det finder vi unødvendigt, da der ikke er noget at styre for.
Jens Johan: Finder det uansvarligt, ikke at have et budget
Formanden: Mener der er svaret på dette og finder at, bestyrelsen arbejder aldeles ansvarligt.
Bådelaugets budget herefter sendt til afstemning af dirigenten og godkendt, med én der hverken
stemte for eller imod.
4.
Havnens drift.
Formanden redegør for endnu en ”rolig” vinter med en lille storm, hvor en del medlemmer bidrog på
havnen til at, det forløb uden de store skader.
Bestyrelsen er i fortsat dialog med embedsværket om forpagtningsaftale for havnen, men det er endnu
en gang gået i stå på den anden side af vandet.
Den af stormen ødelagte ”hammer” repareres i nær fremtid af kommunens folk og der er i det forløbne
år sat nye redningsstandere op.
El, lys og vand er gennemgået af Busser og elektriker og alt er i orden til sæsonen.
Busser er endvidere gået i gang med afrensning og rengøring af moler og broer.

www.orøbådelaug.dk
baadelauget@gmail.com
CVR-nr: 31517028

P-nr: 1014574839

Orø Bådelaug
Havnen 1A, Orø
4300 Holbæk - Tlf. 59 47 46 01
Kommunen har ansat en ny havnechef i Holbæk og det er en sømand med forstand på havneanlæg og
sejlforhold. Lars Wolfgang Hansen, der tillige er overfartsleder på Holbæk-færgen er tiltrådt stillingen
og det hilser bestyrelsen velkommen. Især set i forhold til de tidligere samarbejdspartnere.
Der kommer et snarligt møde med havnechef, stationsleder for redningsstationen og Orø Bådelaug for
at afklare benyttelsesaftale for vores slæbested.
Havnen er fuldt udlejet i år og der er decideret mangel på jollepladser.
Bestyrelsen har i det forløbne år vedtaget at påføre bådejere et gebyr for sommerpladser på 2.000,for de både der ikke sættes i vandet, eller hjemtages til egen grund.
Kommentarer fra salen til havnens drift:
Ingen
Beretning for havnens drift, herefter sendt til afstemning af dirigenten og enstemmigt godkendt.

5.
Havnens regnskab og budget
Kassereren kommenterer til det udsendte regnskab at havnens økonomi fremviser en let øget
omsætning, der bl.a. indeholder ca. 65tkr fra overnatninger.
Kassereren bemærker at dækningsbidraget er faldet og at havnen p.t. ikke har ret mange penge.
Kommentarer fra forsamlingen til havnens regnskab:
Brian: Er havnens og bådelauget økonomi adskilt?
Kasserer: Ja!
Alex: Spørger om det gælder rengøring af toilet og bad også og om det kan have sin rigtighed at
rengøring udgør 56tkr.
Kassereren bekræfter dette forhold
Der var ikke yderligere kommentarer fra forsamlingen.
Havnens regnskab herefter sendt til afstemning af dirigenten og enstemmigt godkendt.
Kassereren redegør for holdning til budget. Bestyrelsen vil, som med bådelaugets budget, anvende
regnskabsresultaterne fra 2016 som budgettal for 2017.
Havnens budget herefter sendt til afstemning af dirigenten og enstemmigt godkendt.

6.
Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne.
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer af § 3 og subsidiært ved vedtagelse en
formulerings/navneændring i vedtægternes § 1.
Forslaget er udsendt sammen med indkaldelsen og dirigenten læser originaltekst, ændringsforslag og
bestyrelsens udsendte begrundelse for vedtægtsændringerne op.
Dirigenten redegør herefter for procedure for vedtægtsændringer jf. foreningens vedtægter § 16.
På spørgsmål om uddybning af forslaget redegør sekretæren for det besværlige og uhensigtsmæssige
for bestyrelsens arbejde, med at have et vedtægtsformuleret tilhørsforhold til én bestemt forening, når
man i praksis er medlem af flere foreninger, sammenslutninger og interesseorganisationer.
Ændringsforslag til vedtægterne herefter sendt til afstemning af dirigenten og enstemmigt vedtaget.
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7.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent
Bestyrelsens forslag enstemmigt godkendt

8.

Valg til bestyrelsen.
a) Valg af formand. Formand Bjarne Søeborg genvalgt uden modkandidat
b) Valg af bestyrelsesmedlem. Ralf Hansen genvalgt uden modkandidat.
c) Valg af bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens forslag: Gøsta Gerczymisch valgt uden
modkandidat.

9.

Valg af suppleant. Bestyrelsen havde ingen forslag.
Fra forsamlingen opstillede Knud Andreasen. Knud enstemmigt valgt

10.

Valg af medlem til havneudvalg. Bestyrelsen havde ingen forslag.
Fra forsamlingen opstillede Brian Vejdrup, Lars Mortensen og Per Christensen.
Efter skriftlig afstemning fik Lars Mortensen 43 stemmer, Brian Vejdrup 4 stemmer og
Per Christensen 4 stemmer. Der var 1 ugyldig stemme. To havde ikke afgivet stemme.
Lars Mortensen valgt til Havneudvalget for to år.

11.

Valg af 2 revisorer. På valg var: Morten Warrer Juul der modtog genvalg og Elo
Foverskov, der ikke ønskede genvalg.
Morten Warrer Juul genvalgt uden modkandidat.
Bestyrelsens forslag Morten Olsen blev herefter valgt uden modkandidat.

12.

Valg af revisorsuppleant. På valg var: Jens Christoffersen, der modtog genvalg.
Jens Christoffersen var ikke til stede på generalforsamlingen.
Fra salen opstillede Heidi Hansen.
Generalforsamlingen valgte Heidi Hansen enstemmigt som revisorsuppleant.

13.
Eventuelt.
Formanden tog ordet og takkede foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem, formand, kasserer og
senest revisor Elo Foverskov for de mange års indsats for bestyrelsen og betænkte Elo med god
rødvin.
Stig Olsen spørger til langsommelig optagelse af medlemmer og formanden redegør for proceduren
herfor.
Formanden afslutter med at reklamere for SRPI-sejlstævnet i juni, takker generalforsamlingen, oplyser
om snarlig beværtning og takker dirigenten.
Dirigenten takker generalforsamlingen for god ro og orden og afslutter generalforsamling 2017
klokken 12:20

Ref.: Sekretær Kim Kennedy

Dirigent: Jørgen Lang Jørgensen
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