Øer Bådlaug
Referat fra generalforsamlingen d. 30. okt. 2021 kl. 12.00
Anne Latour kunne oplyse der nu var 120 medlemmer i klubben.
Der var 37 stemmeberettigede til generalforsamlingen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne § 8.
Ad. 1.:
Valg af dirigent: Dorte Lemming blev valgt med akklamation.
Ad. 2.:
Formandens beretning: Udgifterne til sejlerstuen var afholdt af henholdsvis Ejerforeningen og
Jagtforeningen. Arbejdet var udført ved frivilligt arbejde med John Andreasen i spidsen. Desuden havde
klubben til dato ikke betalt for strøm og husleje. Det vil nok ændre sig, fordi der formentlig ikke vil være
basis for frivilligt arbejde i det omfang som tidligere. I øvrigt mente formanden at gulvet, som var lagt i den
nye sejlerstue, skulle føres videre til den oprindelige sejlerstue. Både toilet og køkken burde også
istandsættes. Den korte beretning blev godkendt.
Ad. 3.:
Regnskabet fremlægges til godkendelse. Regnskabet blev delt rundt i papirform, og Anne Latour gennemgik
det punk for punkt. Herefter blev regnskabet godkendt.
John Elton gennemgik ”regnskabet” for ”ølkassen”, idet der ud af indtægterne var afholdt udgifter til
forskellige arrangementer.
Spørgsmål fra Hanna Lyneborg: Mangler forklaring på hvilke indtægter der ikke kunne ses af regnskabet.
Der var dog ikke en mulig forklaring, blot kunne man konstatere at penge var til stede.
Der blev ikke fremlagt et budget, idet regnskabsåret var så fremskredet, at det ikke gav nogen mening.
Ad. 4.:
Der var fremsat forslag om et kontingentfrit år. Bestyrelsen mente ikke det var en god ide at fritage
medlemmerne for kontingent i det kommende år. Klubben får ekstra udgifter. Forslaget blev trukken
tilbage.
Der var desuden fremsendt følgende forslag:


Lyddæmpning af det nye lokale – hvem skal betale?? Bestyrelsen skal have beføjelse til at få udført
det nødvendige arbejde i forhold til lyddæmpning af loftet – ingen stemte imod.









Fælles tur med overnatning. Var tidligere bestemt – dog uden overnatning. Fest vedtaget
enstemmig. Der kunne i givet fald komme på tale med en egenbetaling såfremt man skulle
overnatte. Bestyrelsen fremkommer med et forslag.
Professionel rengøring i højsæson. Ny bestyrelse må finde en løsning, men rengøring har altid
været et problem. Affald og flaskehåndtering – rydde op efter sig selv. Der har tidligere været
indkaldt til en rengøringsdag, men der kom stort set aldrig nogen. Professionel rengøringshjælp
forhandles med Ejerforeningen, som får indtægterne i forbindelse med brug af sejlerstuen.
(gæstesejlere) Bestyrelsen bemyndiges til at løse problemet sammen med Ejerforeningen. (ingen
stemte imod)
Bestyrelsen må anvende 50.000, - kr./år. Det nuværende beløb var på 7.500, - kr. – efter en del
debat blev man enige om at hæve beløbet til 15.000, - kr.
Der skulle være musik en gang årlig- sommerfest eller julefrokost. Det blev enstemningt vedtaget,
at bestyrelsen foretager det nødvendige for at afholde diverse arrangementer.
Forslag om: toilet renoveres – affalds- og flaskehåndtering – køkkenet renoveres – rengøring. Det
er op til bestyrelsen at få styr på de påpegede forhold. Der var allerede afsat 75.000, - kr. til alle
renoveringer.

Ad. 5.:
Kontingentet var tidligere debatteret, om hvorvidt der skulle være et kontingentfrit år, hvilket imidlertid
blev trukket tilbage. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget.
Ad.6.:
Da John Andreasen ikke ønskede genvalg, blev Erik Lemming foreslået og valgt med akklamation.
Ad. 7.:
Holger Therkelsen modtog genvalg og blev valgt med akklamation.
Ad.8.:
Gunner Jensen fortsatte i bestyrelsen, og Sonja Ravn blev foreslået, og valgt med akklamation, det var i
stedet for Gitte Therkildsen, som havde trukket sig med øjeblikkelig virkning.
Udenfor dagsorden skulle der vælges en ny kasserer, idet Anne Latour ikke ønskede at fortsætte. Anne
mente at Jette Hvid ville være et godt emne, og det blev fulgt op af Holger Therkelsen, som også kunne
anbefale Jette Hvid. Det blev enstemmig vedtaget med akklamation.
Ad. 9.:
Bestyrelsessuppleant - til denne post blev Sven Frederiksen foreslået og valg med akklamation.
Ad. 10.:
Pia Balle ønskede ikke genvalg. Der var to kandidater til revisorposten: Michael Lyneborg og Gitte
Therkildsen. Derfor var der valg: Michael Lyneborg fik 16 stemmer og Gitte Therkildsen 21 stemmer,
dermed var Gitte Therkildsen valgt som revisor. Michael Lyneborg blev valg som revisorsupplant.
Ad. 11.:












Der blev foreslået, at klubben anskaffer et antal træk/bagagevogne. Forskellige løsninger blev
foreslået, og det nu er op til den nye bestyrelse, at arbejde videre med sagen. Måske kunne man
lave en fælles løsning sammen med Ejerforeningen.
Det skulle indskærpes overfor alle bådejere, at der ikke måtte være master og andet, som ”rager”
udenfor pælene.
Der blev givet udtryk for at bådejerne ikke var ønsket i havnen, det blev dog kraftig afvist af flere.
Der vil kunne forekomme uheldige episoder, måske fordi bådejere og husejere har forskellige
interesser. Det er især parkeringsproblemer, som giver anledning til kontroverser, men forhåbentlig
løser det sig hen ad vejen.
Vedr. tømning af bådens holdingtank, skal alle havne have et anlæg. Har man ikke det, har man
krav på at få tanken tømt på anden vis - f.eks. en slamsuger og det er på havnens regning. Desværre
var der en generel opfattelse af, at man ikke bruger de anlæg som findes rundt omkring i havnene,
men i Øer Havn arbejder man alligevel på at etablere et tømningsanlæg.
Spørgsmålet om redningsstiger blev rejst, de fleste var udskiftet, men der manglede stadig en del.
Dette arbejde skal gennemføres.
Endelig sluttede generalforsamlingen med tak til Gitte og John for det store arbejde de havde ydet
gennem mange år. Det blev til en ”ølsmagekasse” lidt blomster og lidt andet godt.
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen kl. 14.15

Referat ved Holger Therkelsen
NB. Det vil være muligt at hente vedtægterne, opdaterede visitkort og det netop fremlagte regnskab i
sejlerstuen.

