Generalforsamlingen Dyvig Bådelaug 060313
Antal Fremmødte: 91
Antal stemmeberettigede:79
Fuldmagter: 2
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Gravers Graversen
Gravers valgt !
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Da lovændringer skal være med udsendt i dagsordenen, kan vi ikke ændre i lovteksten med
hensyn til Britta’s forslag, og forslaget bliver derfor ikke behandlet i år.
2. Formandens og udvalgenes beretning
Formandens beretning: Udvalgenes beretning er indfattet i beretningen fra formanden.
Beretningerne godkendt
Kapsejlads udvalget fortsætter på samme vis som forrige år,
E-GAF, Laila fortæller at hun stopper som redaktør, men gerne vil hjælpe nye i gang.
Knobet : ingen bemærkninger
3. Regnskab
Revideret regnskab vedlagt.
Bjarne forklarer regnskabet.
Aktiver: der mangler værdien af kajakkerne, ca. 100.000 kr. som kommer med næste år.
Preben fik oplyst prisen for julefrokosten fra ”cafe- friends”, knap 7000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
Kontingent er uændret 900 kr. for A-medlemmer og 450 kr. for pensionister
Indskud er uændret 11000 kr.
Godkendt
5. Indkomne forslag:
Britta Sahl: Udskydes til en evt. ekstraordinær generalforsamling
Forslag til lovændring:
§ 5 kontingent, indskud
”Aktive medlemmer der har opnået den for den enkelte gældende
folkepensionsalder, og har mindst 3 års anciennitet, vil få nedsat deres kontingent
efter følgende betingelser: Har medlemmet båd, nedsættes kontingentet til det halve
af det normale kontingent. Har medlemmet ikke båd, nedsættes kontingentet til det
til en hver tid gældende kontingent for passive medlemmer. Nedsættelsen træder i

kraft fra og med første opkrævning der udsendes i det kalenderår der følger efter at
begge krav er opfyldt.” (udgår)

”Alle A medlemmer i Dyvig Bådelaug betaler det samme i kontingent uanset alder.
”(ændring) Udgår
Preben Nielsen:

Forslag som jeg gerne vil have taget op til afstemning ved Generalforsamlingen :

Tilbage betaling af bestyrelsens julefrokost som i har haft på Cafe Frendes i Januar og
oplysninger om hvad den fest har kostet Medlemmerne.
Jule frokosten har kostet 7000 kr.
Preben Nielsen og Peter Matthiesen mener at der godt kunne være en større
anerkendelse af det frivillige arbejde i bådelauget.
Peter M: Så længe det har med penge at gøre, må det fastsættes i en regel om
hvorvidt det er i orden at der bruges nogle penge på jule frokost eller ej.
Preben ønsker stadig en afstemning.
Andre fortæller at bestyrelsen gør det godt.
Et medlem mener at vi ikke kan tillade os at stemme om forslaget, da vi så skal 15 –
20 år tilbage for at lave samme opkrævning.
Et medlem mener at vi skal passe på at vi ikke kommer ud på et skråplan, der er
masser af arbejde der ikke belønnes andet end ved de forsamlinger som vi har, hvor
vi får en pølse og en øl.
Willy bemærker, at det er godt at få vendt på generalforsamlingen, og fortæller
hvorfor han også har nævnt det i beretningen.
Forslaget blev ikke sat til afstemning og er dermed bortfaldet
Forslag om at der kommer et Årligt medlems møde en gang om Året så
medlemmerne også kan komme med foreslag til klubben , da den er for top styret af
dig Wiily.
Emnet blev diskuteret og sat til afstemning.
Afstemning :
4 stemmer for
20 stemmer mod
Under DIV Forslag ønskes :
At de opgaver det kommer ang. det ny betalings anlæg skal ud liscteres til flere
elektrikker , da der jo er flere Elektrikker som dem i Langesø og som du jo er Familie
med .
Et medlem fortæller: For at udlicitere, skal der laves et større skrivebordsarbejde,
hvilket han mener at man ikke kan pålægge en bestyrelse.

Et medlem mener at bestyrelse er sat til at forvalte de midler og håndværkere der
skal bruges.
Britta fortæller bestemt, at Willy ikke er i familie med Flemming fra Als VVS og El.
Forslaget trækkes tilbage, og udgår dermed.
Peter Franson
Forslag til lovændring:
Vedr. generalfosamling den 6.3.2013.
Under punktet indkomne forslag, har jeg et ønske om, at vi til næste års generalforsamling,
for et punkt på dagsordnen, der lyder: Fremlæggelse af et budget for det indeværende
regnskabsår, og evt. et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår, til
godkendelse.

Willy:
Langt hen af vejen er det fint at arbejde med budgetter, i bådelaugets regi er der ikke mange
ændringer i forhold til sidste regnskabs år. Så et budget kunne måske bare fordyre nogle af
aktiviteterne, idet at vi så bliver nød til at betale os fra noget af det frivillige arbejde, idet vi
ikke kan ind plane frivilligt arbejde i et budget.
Medlem: I et budget kunne man fortælle om de større arbejder der skal udføres.
Medlem: I forslaget står at budgettet skal godkendes, det er en dårlig ide.
Medlem: vi får orientering nok under medlemsmøderne.
Forslaget trækkes tilbage, og der afstemmes derfor ikke.
PAUSE
6. Valg af formand
Formanden modtager genvalg
Willy genvalgt
Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Jørgen Ellegaard, modtager ikke genvalg
Erhard Thomsen foreslås og vælges
Ebbe Enøe, modtager genvalg (genvalgt)
Erik Petz, modtager genvalg (genvalgt)
Lise Nielsen, modtager genvalg (genvalgt)
Suppleanter: Frede Rasmussen og Gravers Graversen
De to suppleanter ønsker ikke genvalg
Der foreslås John Dyrvig Jensen og Gert Sommerlund
De blev begge valgt som suppleanter.
7. Valg af revisor Benny Vikke Madsen og Erhart Thomsen
Benny fortætter, en ny revisor skal vælges da Erhart er blevet valt ind i bestyrelsen.
Jens Kristensen, blev foreslået og valgt som revisor.

8. Valg af udvalg
Juniorudvalget: selvstyrende.
Sejladsudvalg: Thomas Jakobsen, Bjarne Jepsen, Benny Vigge Madsen, Willy Sahl: fortsætter
Bladudvalg: Andy og Elsebeth , blev overtalt og valgt.
Festudvalg: Gerda Sahl (modtager genvalg) valgt
Dorit Harvest (modtager genvalg) valgt
9. Eventuelt
Detlef: hvor blev brugt børsmarkedet af.. Detlef vil gerne arrangere brugt børs markedet i
2013, flere slutter op om at hjælpe til som medhjælpere.
Ebbe fortæller om det nye masteskur, der foreligger tegninger.
Preben: Bliver havnemesterautomaten sat op i år? Willy svarer: sandsynligvis bliver den sat
op, men vi skal lige have alle udgifter på plads, inden vi kan sige noget endeligt.
Kedde: Tursejleren kommer den 7 – 8 Juni, og han mangler frivillige medhjælpere,
henvendelse til Kedde.
Svend Åge Betalingsautomat: bliver den med kort og kontanter? Ja det gør den.
Franson: hvad koster automaten? Betalingsmodulet med tilbehør koster ca. 123.000 kr.
Elstandere koster ca. 220.000 kr. men det skal udvides lidt da der ikke er El-standere nok i det
afgivende tilbud. Hertil kommer monteringsudgifter.
Er der indhentet erfraring fra andre havne, for dem i Svendborg er ikke gode? Ja der er kigget
på forskellige firma, og BEAS ser ud til at være det nemmeste og mest driftsikre.
Preben : er det en ide at gøre broerne færdig først ? Willy: måske, men vi tror at
Betalingsanlægget skal sættes i gang nu.
Kedde: Var det en ide kun at indføre dem på de broer der er færdige?. Nej, vi bliver nød til at
indføre det med ”ét slag”.
Peter: får vi som klubmedlemmer el på samme vilkår som gæsteliggere ? . Både ja og nej, Du
skal ha et kort, men det er endnu ikke fastsat hvad det skal koste.
Preben: Der er nogle søsætninger, og der står et par både i vejen, kan de blive flyttet?
Willy, ja det er noget rod, men nu står de der… Detlefs kan flyttes der er hjul på, Kedde tager
fat i ejeren af den anden båd.
Flemming Post: kan vi få ryddet bjerget for gamle stativer ? Willy tager fat i Uniskrap på et
tidspunkt.
Vejen er privat vej, og den er ved at være ødelagt, af de store maskiner som landmanden
bruge på denne. Landmanden har efter sigende tilbudt at han gerne vil hjælpe med at
renovere vejen.
Landmanden burde indkaldes til et møde med bestyrelsen, for at få bestemt vedligeholdelsen
og brugen af ”bakke” vejen fra bådelauget og op, samt vejen oppe på bakken.

Et medlem spørger til, hvem der har erstatningspligten hvis der sker noget? Det være sig
både materielt men også andre ulykker.
Der fastslås at Bådelauget har ikke nogen erstatnings pligt. Evt. kunne der sættes et skilt op
med færdsel på eget ansvar.
Willy vil tage en sank med landmanden.
Afsluttende bemærkning:
Tak for bidrag til debatten og tak til medlemmer for deres arbejde.
21:15 afsluttet.

Godkendt af Gravers Graversen (dirigent), Lejf Møller (Protokol
fører), samt bestyrelsen. d.19/3 - 2013

