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Generalforsamling 

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

Referat: 
 

Formand Jørgen Bojesen bød velkommen og bad forsamlingen afholde 1 minuts stilhed for at mindes 

afdøde medlemmer: Olav Andersen, Bo Bøyesen og Ib Jørgensen. 

 

1. Valg af dirigent  

a) Claus Pedersen forslået og valgt med applaus. 

b) Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse 

med laugets vedtægter.  

c) Sekretæren registrerede at mere end 1/3 af de aktive medlemmer var mødt frem - 

således 37 af 63, og dirigenten konstaterede således, at generalforsamlingen var 

beslutningsdygtig ift. forslag, der kræver særlig majoritet. 

d) Der ikke var indkommet yderligere forslag ud over de med indkaldelsen udsendte 

forslag vedr. en opdeling af pladslejen i en sommer- og vintertakst. 

 

 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Jørgen Bojesen redegjorde for bestyrelsens arbejde i det forgangne år.  

Beretningen blev godkendt med applaus - (bilag) 

  

  Herefter blev der redegjort for arbejdet i udvalgene/afdelingerne: 

a) Sangbogsudvalget resumé v. Mette Jepsen - (bilag) 

b) Festudvalget v. Stig Erskov. Festudvalget udsprang af sangbogs-udvalget - ville 

gerne have noget mere festivitas - der er med til at ”tømre” en forening sammen. Stig 

er pt. alene - er der nogen, der vil være med. Giv ham et praj 

c) Sejladsudvalget v. Bent Hyldgaard (bilag)  

d) Juniorafdelingen v. Niels Bach- (bilag) 

   

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v. Jørgen Bojesen for kasserer 

Preben K. der var forhindret i at møde frem. Bemærkninger: 

 

     Indtægter: 

a) Pladsleje: Pensionistrabat synliggjort  - ca. 10% af samlede pladsleje  

b) Gæstesejlerne: En stigning fra kr. 93.548 i 2016 til kr. 112.000 i 2016.  

             

           Udgifter: 

c) Vedligeholdelse af havn lidt dyrere en forventet.  

d) Toilet og bad - øget udgift - pga. udskiftning af bagvægge mv. i herrebaderum 

 

e) Samlede udgifter kr. 407.000 mod kr. 430.000 budgetteret 

f) Bestyrelsen drøfter evt. ”løse ender” i aftalegrundlaget med Café Lagunen - f.eks. , 

armeforbruget i café-området. Der kan evt. installeres bimåler eller kaloriemålere. 

Vandmålere til toiletter er bestilt. Kan rengøringsudgifterne på kr. 18.000 reduceres? 

g) Pligtarbejde - 4-5 er opkrævet og har betalt kr. 500 pr. dag.  
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h) Fra Jyske Bank er overført kr. 482.496 til Nordea - heraf ca. 275.000 lauget har 

tilbageholdt i havnemole-leje til Guldborgsund Kommune.  

            

        Bemærkninger i øvrigt: 

i) Når der nu er pensionistrabat - hvad så med en ungdomsrabat? 

j) Holdes gæstesejler indtægter op mod de samlede udgifterne til at drive havnen, f.eks. 

havnefoged, rengøring, administration mv. kører forretningen ”Guldborg Havn” kun 

lige rundt. Der blev udtrykt ønske om, at dette ”regnestykke” synliggøres. 

k) ”Sejlforeningen Vikingen” afprøver pt. en Harba-app. Havnens bådepladser er 

registreret i  app-programmet og medlemmer og gæstesejlere kan via deres 

smartphone betale f.eks. havneplads, og havnepenge. App-programmet ”taler” både 

dansk, tysk og hollandsk. GLB afventer ”Vikingens” vurdering af app’en. 

l) Det blev foreslået, at indtægterne fra medlemmer der betaler sig fra pligtarbejde skal 

synliggøres i regnskabet. 
 

         Regnskabet godkendt  

 

 

 

4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud 

Takster reguleres ift. prisindeks - da ingen bevægelse - fastholdes taksterne på 2016-niveau. 
 

Forslag vedtaget  

 

På opfordring fra generalforsamlingen vil bestyrelsen fremadrettet tilbyde nye bådejere, at 

indskuddet kan afdrages over f.eks. 4 år. Muligheden synliggøres bl.a. på hjemmesiden. 

 

 

5. Fastlæggelse og godkendelse af budget 

a) Ny indgangsdør ved Café Lagunen 

b) Bestyrelsen opmærksom på udgifter til rengøringsmidler 

c) Resultat efter finansielle poster kr. 90.000  

d) Afskrivninger for høje  - reguleres. Derfor Forventet resultat ej kr. 11.000 - men 0  
…. 

      Budgetforslag godkendt 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Forslag om vedtægtsændring vedr. en opdeling af pladslejen i en sommer og vintertakst. 

Forslaget kræver særlig majoritet - dvs. 2/3 af stemmerne - for at blive vedtaget. 

Ved den skriftlige afstemning stemte 17 medlemmer for, 19 imod. En stemme ugyldig. 

 

Forslag ej vedtaget 
 

Et supplerende forslag 2 om takstniveau for vinterpladsleje blev trukket tilbage. 

  

 

7. Valg af formand, Jørgen Bojesen                            Genvalgt 

 

     

8. Valg af kasserer, Preben Kristensen (ej på valg)  
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9. Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medl. og 2 suppleanter  

 Bestyrelsespost -   John H. Arildsen:      (ønsker at udtræde)                  Udtræder 

                            Bestyrelsespost:    Niels Engel foreslået og …..                                      Valgt 

 Bestyrelsespost -   Michael Jensen                                                Genvalgt 

 Bestyrelsespost -   Niels Bach                           Genvalgt 

 Bestyrelsespost -   Peter H. Svendsen:   (ej på valg)      

 Bestyrelsespost -   Søren Wiil                           Genvalgt  

 Suppleanter:         Søren Hansen                 Genvalgt 

                 Niels Gramm -   foreslået og....                                         Valgt 

 

 10  Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:                                    

                 hhv. Birte Pawlik, Frank Rasmussen og Erik Andersen                                      Genvalgt 

 

 

11.   Eventuelt  
 Guldborgsund Kommune har givet tilsagn om økonomisk støtte (kr. 225.000 2017 /  

kr. 900.000 i evt. 4 år) til en maritim event kaldet ” VEGVISÍR – ARCHIPELAGO 

QUEST” - udviklet af Morgen Brandt - som bl.a. står bag mega-successen ”Silver 

Rudder” - single hand -kapsejladsen Fyn-rundt.  

” VEGVISÍR – ARCHIPELAGO QUEST” er tænkt som en fladvands-kapsejlads 

omkring øerne i det det sydlige Danmark: Smålandsfarvandet, Øhavet., Østersøen, 

Lolland Falster, Møn og Sydfyn i årene 2017 - 2019. Kapsejladsen afvikles omkring 

Skt. Hans med 1,2 eller 3 mands-besætninger. Deltagerne kan vælge mellem 2 baner - 

en på 150 SM og en på 250 SM. Startgebyr kr. 2.000 pr. person. 

Der er tale om et 4-årigt projekt -der ud over event’en skal bidrage til en folkehøring 

om havmiljø/plastic. Dette er en enestående mulighed for at få vores område på 

Europakortet. Det skal afklares i hvilket omfang områdets sejlklubber er klar til at stille 

op og biddrage til afvikling af event’en. Se evt. projektbeskrivelse på dette link: 

VEGVISIR-ARCHIPELAGO- QUEST. 

 Der blev spurgt ind til, om medlemmernes både i havnen er dækket af en vragfjernelses 

-forsikring - om bestyrelsen har tjekket dette. Jørgen Bojesen meddelte, at der fra 

lovgivnings-side pt arbejdes på dette - at vragfjernelses-forsikring skal indeholdes i 

alle forsikringer. Det er et kendt problem i mange havne, at bådejere ikke har kasko på 

deres både. Hvis GLB-bestyrelse her og nu håndhæver kravet om denne forsikring, vil 

det skabe problemer. Hvad skal vi gøre, hvis folk ikke kan få tegnet en forsikring.....? 

Bestyrelsen tager bemærkningen til efterretning og drøfter pkt. på et kommende 

bestyrelsesmøde. 

 Der blev fra flere sider udtrykt utilfredshed med”bilforretning” ved rejepilleriet og 

stillet spørgsmål ved, hvem der ejer asfalten foran rejepilleriet  Bestyrelsen tjekker. 

 Arbejdsgruppen ”Greengate”, der primært består af repræsentanter fra foreninger i 

Guldborg og omegn samt Campingpladsen og ”Postholderens” arbejder på at få sat 

Guldborg- og omegn på landkortet. Bl.a. er brochurer med vandre- og cykelture er ved 

at være færdige. ”Greengate”-arbejdsgruppen har besluttet at afprøve ”Min Landsby”-

app’en. Med denne app kan beboere og turister i ”Guldborg og omegn” via smartphone 

følge med i hvad der rør sig i området - f.eks. via ”NYHEDER”, ”KALENDER” samt 

”KORT”, hvor seværdigheder, service, butikker mv. kan plottes ind.                           

På Guldborg Fællesråds kommende generalforsamling i april foreslås rådet omdøbt til 

”Fællesrådet for Guldborg og omegn”. Rådets bestyrelse forslås i den forbindelse 

udvides med repræsentanter fra foreninger i Guldborg og omegn.               

http://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Kultur_Turisme_og_Bosaetningsudvalg/2017/22-februar.aspx#17
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Strandprojektet, som fællesrådet er som bekendt bevilliget midler til, omfatter bl.a. en 

oprensning af en del af stranden NV for Guldborgbroen. Og - der en nu truffet aftale 

med en lokal entreprenør om oprensning af en del af stranden der. En anden del af 

projektet går ud på at få undersøgt/beskrevet mulighederne for en mere permanent 

forskønnelse/udvidelse af strandområdet samt at gøre dette mere tilgængeligt.  

  

 Formand Jørgen Bojesen takkede på laugets og bestyrelsens vegne John Arildsen for 

indsatsen i bestyrelsesarbejdet igennem flere år og overrakte et par gode flasker. 

Generalforsamlingen gav John en stor applaus. 

 

 

300317 Niels Bach 


