
Guldborgland Bådelaug - generalforsamling 2017 
 

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19 i klubhuset. 
 
 

Dagsorden iht. vedtægterne § 8. 

 

I overensstemmelse med vedtægterne §7 stk. 3 henledes opmærksomheden på, at der er indkommet 

forslag om vedtægtsændringer, der kræver særlig majoritet. Forslaget vedrører en opdeling af 

pladslejeperioden i havnen i en sommerperiode og vinterperiode - og betalingen for denne. Se bilag 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling under punkt 6, skal være bestyrelsen 

i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen - dvs. torsdag den 9. marts 2016 (evt. i postkassen i 

klubhuset). 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  

4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud  

5. Fastlæggelse og godkendelse af budget  

6. Behandling af indkomne forslag  

7. Valg af formand, Jørgen Bojesen                          på valg villig til genvalg)                     

8. Valg af kasserer, Preben Kristensen    

9. Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medl. og 2 suppleanter  

 Bestyrelsespost - John H. Arildsen            ønker at udtræde af best.     

 Bestyrelsespost - Michael Jensen            på valg  (villig til genvalg) 

 Bestyrelsespost -  Niels Bach             på valg (villig til genvalg) 

 Bestyrelsespost -   Peter H. Svendsen       

 Bestyrelsespost - Søren Wiil            på valg  (villig til genvalg) 

 Suppleanter: Søren Hansen, Torben Petersen           på valg hvert år 

10. Valg af:     To revisorer og en revisorsuppleant:            på valg hver år 

                    hhv. Birte Pawlik, Frank Rasmussen og Erik Andersen 

11. Eventuelt   

 
Bemærk: Der er spisning forud for generalforsamlingen fra kl. 18.00 i klubhuset.  

Tilmelding til spisning - på laugets hjemmeside på dette link: xxxxxxxxxxxxxx 

 eller på SMS på 2065 0347  

Tilmeldingsfrist: Fredag den 17. marts -16 

Med venlig hilsen - bestyrelsen. 



Guldborgland Bådelaug - generalforsamling 2017 
 

 

                       BILAG 

 

Guldborg, den 8 februar 2017   

 

 

Forslag til Guldborgland Bådelaugs  Generalforsamling den 23 marts 2017    

Forslag 1:   

Vedtægtsændringer § 5 stk. 4:  ”Pladslejen i havnen er gældende for kalenderåret.”  

Ændres til:  

Pladslejen i havnen er gældende fra 1 april til 31 oktober. Skal båden ligge i vandet 

mellem 1,  november og 3. marts, skal det meddeles bestyrelsen, som samtidig kan 

anvise pladsen.  

 

Forslag 2:  Fastsættelse af kontingent, pladsleje og indskud:  

Vinterplads i vandet: Samme takst som vinterplads på land + erstatningspligt som båd 

evt. forvolder på havnens materiel.   

Med venlig hilsen  

Erik Andersen  

Jesper Knudsen 

 


