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1.

Valg af dirigent
a) Claus Pedersen forslået og valgt med applaus
b) Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
laugets vedtæger.
c) Formand og kasserer registrerede 32 fremmødte af i alt 66 mulige aktive medlemmer.
Ordstyrer konstaterede således, at mere en 1/3 af laugets stemmeberettigede
medlemmer var mødt frem, og at generalforsamlingen jf. vedtægterne var
beslutningsdygtig. Ordstyrer gjorde opmærksom på, at hvert af de tilstedeværende
familiemedlemsskaber ved afstemninger kunne afgive 2 stemmer.
d) Der er indkommet et forslag vedr. mastereol-regulativet, der sammen med
bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer er offentliggjort rettidigt.
Et forslag – modtaget den 3. marts - om, at medlemmer skal kunne afgive stemme
ved fuldmagt blev trukket tilbage, da det strider imod GLB’s vedtægter §7 stk. 7 om,
at et medlem kun kan afgive stemme ved personligt fremmøde. Vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uge før generalforsamlingen!
e) Stemmetællere valgt – Birte Pawlick og Frank Rasmussen.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formand Jørgen Bojesen fremlagde bestyrelsens beretning (bilag)
Beretning godkendt.

3.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v/kasserer Preben Kristensen
 Der er overensstemmelse mellem indtægter og budget.
Kassererens bemærkninger til indtægter:
 Ekstraordinære indtægter fra forsikringsskab ifm. ”Bodil”
 Vinterpladsindtægter: I 2015 indeholder både 14-15 og 15-16
 Forventninger til vandindtægter for høje
Kassererens bemærkninger til udgifter:
 Drift og vedligehold havn: Nogle udgifter aktiveret, da de dækker flere år.
 Fyringsolie: Vi gik ind i 2015 med tom tank og ud af 2015 med fuld tank.
 Visefestival-konto omdøbes til "egne arrangementer", hvor der ofte er fortæring.
 Konto 225 IT mv. købt assistance til ny hjemmeside for ca. kr. 10.000. ¨
 ”Kaptajn Hummel: Gennemgribende renovering - nu i god stand. Hummel-team
knokler løs ved Bro 3 og 4 og indsejling…. med 60 pumpedage i denne vinter
 Oliefyret skal efterses – det kører alt for tit. PK- Solfanger er tjekket i -14.
Finansielle poster:
 Renteudgifter – strafrente kr. 5.900 ifm. nedbringelse af gæld med kr. 400.000 til
kurs 105, dvs. et kurstab på ca. kr. 18.000.
 Aktivering af broanlæg og slæbested med kr. 93.000, der så afskrives med10% /år.
 Vi går ud af 2015 med et underskud på ca. kr. 35.000.
 Lukker regnskabet med en difference på 602kr. som pt. ikke kan forklares.
Regnskab godkendt uden bemærkninger – og med applaus
Det blev foreslået, at den samlede pensionistrabat bør fremgå af regnskabet. Kasserer
forsøger at medtænke dette ved næste års regnskabsaflæggelse.
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4.

Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud.
GLB har indtægter fra 3 aktiviteter: Klubaktivitet – Café Lagunen og
gæstesejlere, og indtægterne fra disse aktiviteter lægges i 3 ”kasser.” Da
gæstesejlerne umiddelbart er en nulforretning – med tendens til underskud foreslås havnepenge-taksten hævet. GLB-havnepengetakst ligger på niveau med
andre havne i området. Guldborg er en gennemsejlings havn!!!. 90% af vores
havnebesøg er 1-nats.
Kontingent, pladsleje og havnetakster er ikke reguleret siden 2014. Bestyrelsen
foreslår, at takster mv. generelt hæves med ca. 5 % - som følger:

Bestyrelsens forslag vedtaget.

5.

Fastlæggelse og godkendelse af budget 2016








Samlede indtægter budget sat som i regnskabsåret 2015
Gæstesejlere ca. som 2014. kr. 112.00.
Stigning i kontingentindtægter ca. kr. 10.000.
Samlede udgifter budgetteret til ca. kr. 430.000 = kr. 30.000 lavere end 2015
Kontoen vedr. drift og vedligehold. af havn / konto 202 kræver opmærksomhed.
Toilet og bad / konto 204 – øgede udgifter til renovering og ventiler.
Alle forsikringer forhandlet, så arbejdsskadeforsikringen er "gratis".
Bestyrelsens forslag vedtaget
Forslag om, at GLB i højere grad synliggør, at Guldborg Havn er ”all inclusive”.
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6.

Behandling af indkomne forslag
2 vedtægtsændringsforslag og et alm. forslag vedr. masteregulativet.
A. Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen:
1. Forslag om at gøre medlemskabet af Guldborgland Bådelaug personligt – bl.a. med
henblik på at reducere omkostningerne ved medlemskab af relevante foreninger.
§ 3 Optagelse af medlemmer Forslag til ny tekst:
1. Aktivt medlemskab kan søges af alle og skal tegnes ved tildeling af bådplads.
Aktivt medlemskab er personligt og medfører 1 stemme på bådelaugets
generalforsamling. Stemmeretten kan udøves af ethvert medlem over 18 år af det
aktive medlems husstand.
Forslag vedtaget

2. Forslag om at deltagelse i pligtarbejdsdage værdisættes, og at medlem således kan
”købe” sig fri af pligtarbejdet – og i princippet øge sin kontingentbetaling.
2

§ 4 Medlemmernes forpligtelser Forslag til ny tekst:

1. Medlemmer med bådplads i Guldborg havn, forpligter sig til at have deres både
ansvarsforsikret helårligt, og gyldig forsikringspolice skal forevises bestyrelsen
på forlangende. Uanset forsikringens art skal den omfatte vragfjernelse *
2. Aktive medlemmer forpligter sig til at udføre ulønnet, frivilligt arbejde på
havnen – minimum 3 dages arbejde pr. år.
3. Bestyrelsen leder og fordeler det frivillige arbejde og kan udpege “holdformænd”
i fornødent omfang.
4. Bestyrelsens medlemmer er fritaget for pligtarbejde.
5. Et medlem, som udebliver fra tilsagt pligtarbejde uden gyldig grund, pålægges et
gebyr på kr. 500,- pr. dag, som forfalder til betaling inden for 8 dage efter
påkrav.
6. Boden giver ikke fritagelse for det tilsagte pligtarbejde, og såfremt medlemmet
stadig udebliver herfra, kan vedkommende ekskluderes.
6. Bestyrelsen kan indgå særlige aftaler med medlemmerne om faste
arbejdsopgaver. Disse aftaler træder i stedet for det årlige pligtarbejde
* jf. bl.a. nye krav fra kommunen.
Bemærkning: Bestyrelsen bør være opmærksomme på antallet af medlemmer, der vælger
at ”købe sig fri” af pligtarbejdet.
3 stemmer imod
Forslag vedtaget
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B. Alm. forslag v. Ove Larsen vedr. en opblødning af laugets mastereol-regulativ.
O.L. begrundede sit forslag med at: ”Stort set alle master opbevares i strid med
det gældende mastereol-regulativ, de opbevares med påmonteret rulleforstag og
flere med fald, stag og vanter. Det må være op til den enkelte masteejer om masten
afrigges eller ej, dog på betingelse af at stag, vanter og fald surres tæt til masten
så de ikke er til gene for andre brugere af mastereolen.
Guldborgland Bådelaug / forslag til ændring af mastereol-regulativ:
Pkt. 1. Forslag til ny tekst:
Salingshorn SKAL afmonteres, er vanter, stag og fald ikke afmonteret skal de surres tæt til
masten, således at opbevaring af masten ikke er til gene for andre brugere af mastereolen.
Pkt. 2. Forslag til ny tekst:
Kan en mast ikke opbevares i henhold til pkt. 1, SKAL der være indgået speciel aftale med
bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne udtrykte formand Jørgen Bojesen bekymring for, at for løse
formuleringer i mastereol-regulativet kan blive en ”glidebane” og resultere i en masse
rustfrit stål på mastehylderne, der så - som bekendt - vil udgøre en korrosionsrisiko.
(aluminium + rusfrit stål + fugt = korrosion)
Forslaget blev sendt til afstemning: 6 stemmer for og 17 imod.
Forslaget ej vedtaget

7.
8.
9.

10.

Valg af formand, Jørgen Bojesen
Valg af kasserer, Preben Kristensen
på valg / Genvalgt
Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medl. og 2 suppleanter
 Bestyrelsespost - John H. Arildsen
på valg / Genvalgt
 Bestyrelsespost - Michael Jensen
 Bestyrelsespost - Niels Bach
 Bestyrelsespost - Peter H. Svendsen
på valg / Genvalgt
 Bestyrelsespost - Søren Wiil
 Suppleanter:
Søren Hansen, Jesper
Valg af 2 revisorer Birte Pawlik og Frank Rasmussen
Genvalgt
revisorsuppleant
Erik Andersen
Genvalgt
11. Eventuelt
Jørgen Pedersen foreslog bestyrelsen at tage kontakt til Per Albrechtsen mhp. at bese og
høre om varmepumpesystemet på ”Færgegården” – en efter sigende god investering.
Bestyrelsen tager kontakt til Per Albrechtsen.
Ordstyreren takkede for god ro og orden – og formand Jørgen Bojesen takkede
ordstyreren Claus Pedersen.
Endvidere stor tak til Mette Jepsen for sangbogsinitiativet

250316 Niels Bach

