Generalforsamling
torsdag den 21. marts 2019 kl. 19
REFERAT
Dagsorden iht. vedtægterne § 8.
1.

Valg af dirigent. Ove Ladefoged Larsen foreslået - og valgt med applaus
Dirigenten kunne konstatere:
a. Referent: Niels Bach
b. Indkaldelse og bilag udsendt rettidigt
c. Bådelaugets bestyrelse har stillet forslag til vedtægtsændring vedr.
bestyrelsens sammensætning. Et forslag der kræver særlig majoritet (2/3)
d. Kasserer Preben Kristensen oplyser at der:
i. I GLB er der d.d. i alt er 52 stemmeberettigede medlemmer
ii. Er 30 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
e. Alle stemmeberettigede har fået en stemmeseddel
f. Stemmetællere: Frank og Birte og Birte valgt

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
a) Jørgen Bojesen indledte bestyrelsens beretning med at opfordre til 1 minuts
stilhed for Verner Nielsen, der gik bort tidligere på året.
Bestyrelsens beretning - godkendt: Beretning på hjemmeside
b) Juniorafdelingen / Birte og Niels: Skr. beretning lægges på hjemmeside
c) Musik- og sangbogsudvalget / Mette Jepsen: Skr. beretning på hjemmeside
d) Festudvalget / Stig Erskov; Jeg tager fat i jer, når der skal være fest.
Alle hjælper til med at dække bord Kom med input ift. menuen
e) Kapsejladsudvalget: Lars Nordstrøm: Skr. beretning lægges hjemmeside.
f) Havneudvalget / Søren Wiil: Pligtarbejdet i 2018 er gået fint. Opgaveliste mailes
ud til medlemmerne forud for pligtarbejdsdagene, så alle ved, hvilke opgaver der
skal løses. Nogle større opgaver løses af særlige team - f.eks. Niels E., Jimmy og
Rene m.fl., der i foråret 2018 monterede nye brodæk på Bro 3 og 5.
Serviceteam - Ca. 12 seniorer- mødes hver tirsdag kl. 9 til morgenbord i
klubhuset. Dagens opgaver drøftes og herefter trækker teamet i arbejdstøjet
og løser div. opgaver på havnen - f.eks. demontering af ”Kaptajn Hummel”,
reparation af sanitet, tilpasser container, reparation eller nedrivning af ormædte
broer, nedrivning af ”syd-terrassen” mv.
g) Vinterbaderne ”5 Kolde Tæer”: Merethe Kepp - Vi har været i gang i 2 sæsoner.
15-20 ”vikinger” fra Guldborg, Hjelm, Majbølle, Vigsnæs, Sakskøbing kommer
jævnligt tirsdag og lørdage kl. 9 og vinterbader i Guldborg. Siden december -18
har vi hver anden lørdag lejet Thomas Kristensens saunatønde, hvor vi så varmer
os ovenpå den kølige dukkert. På disse lørdage kommer 15-25 vinterbadere - ca.
halvdelen fra Guldborg og omegn og derudover gæster fra bl.a. Maribo, Bandholm
og Nykøbing. Guldborgland Bådelaugs vinterbade-afdeling har fået en fin 8kantet pavillon, der om vinteren skal bruges til omklædning. I løbet af foråret
bygger vinterbaderne en fin mobil omklædningspavillon på havnen - og håber også
på at få den saunatønde der er søgt midler til. Vinterbaderne har fine faciliteter
på havnen - en badeponton, en fin trappe og borde-bænkesæt. Vinterbaderne
føler sig godt modtaget af Guldborgland Bådelaug.
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3.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
.Regnskab - godkendt.

4.

Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud
a) Kontingenter:
a. Aktivt medlemskab: kr. 1.270,b. Junior medlemskab: kr. 450,c. Passivt medlemskab: kr. 400,b) Pladsleje:
a. Fam. både: kr. 2.700,b. Joller: kr. 1.300,c. Pensionist-rabat: kr. 500,d. Nye medlemmer kan afdrage indskud over 5 år
Betyrelsens forslag til nævnte kontingent, pladsleje og indskud - godkendt.

5.

Fastlæggelse og godkendelse af budget
Budgettet - godkendt.
Spørgsmål og kommentarer:
Hvor er der afsat penge til reparation af Bro 1 og 2 ? JB oplyste om, at der kan
indkøbes ny flydebroer til erstatning for Bro 2 for kr. 150.00. Evt. køb af brugte
flydebroer fra Rigsø Marine, der er leverandør af elementer i Stubbekøbing. GLB
søger om tilskud til etablering af flydebroerne. Endlig afklaring af Bro2 stand i løbet
af et par uger. Evt. rammes 5-6 nye pæle - så broen kan holde den kommende sæson.
Renovering af molehovedet: Hvornår gennemføres renoveringen af havnen. J.B.
oplyste, at Guldborgsund Kommune har indhentet tilbud på renovering af havnen bl.a. ramning af spuns og etablering af stenglacis. Iværksættelse af renoveringen
afventer - men kommunen har iværksat nødtørftig reparation af brohammrene ved
Bro 2 og Bro 5.

KAFFEPAUSE
6.

Behandling af indkomne forslag
a) Der er ikke indkommet nogle almindelige forslag.
b) Bestyrelsen har som bekendt stillet forslag til vedtægtsændring vedr.
bestyrelsens sammensætning, jf. GLB’s vedtægter §11 . Det foreslås således, at
bestyrelsen kan udgøres af 5-7 medlemmer mod i dag 7.
JB. Forslaget skal ses i lyset af, at det bliver sværere og sværere at rekruttere
frivillige til organisationsarbejde. GLB- vedtægter ”stammer fra” tidligere
medlemsskab af Dansk Sejlunion.
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Kommentar fra generalforsamlingen:
 Man bør overveje - om bestyrelsens arbejde kan kompliceres af at
regulere paragraffen som foreslået. Eksempelvis vil der nemt kunne opstå
stemmelighed i en bestyrelse med 6 medlemmer.
 Jo flere øjne der ser - jo bedre. Det bør ikke være 2-3 stykker, der kan
styre ”slagets” gang.
Der blev fra sider anmodet om skriftlig afstemning.
Resultat: 9 stemte for, 20 imod - og 1 ugyldig stemmeseddel.
Forslag - ej vedtaget.

7.

Valg af formand, Jørgen Bojesen (JB)

på valg

(villig til genvalg)

JB gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at han trods tidligere udsagn herom ikke var villig til genvalg. JB redegjorde overfor generalforsamlingen nogle
personlige grunde til, at han ikke ønskede at genopstille som formand.
 JB forslog herefter GLB’s kasserer Preben Kristensen som ny formand.
Ingen andre ønskede at stille op til formandsposten og Preben indvilligede at
modtage valg……og vil opfordre til samarbejde og ”meningstrafik”
Preben Kristen valgt som ny formand - med applaus
 JB oplyste, at han - om generalforsamlingen måtte ønske det - er villig til i en
overgangsperiode at overtage kassererposten efter afgående kasserer Preben
Kristensen.
8.

Valg af kasserer (ej på valg)
Generalforsamlingen besluttede at tage imod JB’s tilbud om at han overtager
kassererposten i en overgangsperiode. Valg af kasserer forgår jf. vedtægterne i lige
år, dvs. næste gang på generalforsamlingen i marts 2020.

9.

Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medl. og 2 suppleanter:
Bestyrelsen foreslår at pege på. John Rasmussen, Merethe Kepp og Peder Ulrik Pyndt.


Bestyrelsespost - Michael J
John Rasmussen valgt med applaus



Bestyrelsespost - Niels Engell



Bestyrelsespost - Niels Bach
Genvalgt med applaus



Bestyrelsespost - Peter H. Svendsen
Ønsker at udtræde
Peder Ulrik Pyndt foreslået og valgt med applaus



Bestyrelsespost - Søren Wiil
Merthe Kepp valgt med applaus

.

.

på valg (ej villig til genvalg)

på valg (villig til genvalg)

på valg

(ej villig til genvalg)
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Suppleanter:
- 2018 Søren Hansen, Rene Jørgensen
. - 2019 Søren Hansen, Birte Pawlik valg …..valgt med applaus

10.

Valg af: To revisorer og en revisorsuppleant hhv.:
2018 Frank Rasmussen, Birte Pawlik og Erik Andersen
2019: Frank Rasmussen, Birte Pawlik og Jimmy Thulin ….valgt med applaus

11.

Eventuelt:
 GLB’s bestyrelse tager enhver henvendelse alvorligt - aktuelt et forslag om en
udvidelse af ”Café Lagunens” lokaler ved at rykke gavlene ud mod
parkeringspladsen ca. 4 m. mod NV. Udmunder drøftelserne i et forslag herunder bl.a. en finansieringsmodel - vil dette blive forelagt på en
ekstraordinær generalforsamling.
En udvidelse som beskrevet vil medføre inddragelse af ca. 4 m. af
parkeringspladsen. Men da der er relativ lang afstand mellem rækkerne her,
forventes det ikke at medføre parkeringsmæssige problemer.
 Bemærk opslag om kurser/foredrag:
o 25. april. ”Rejsen til Tranquebar”.
o Førstehjælperkursus info-møde 29. april.
 Formand Jørgen Bojesen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer:
Michael Jensen, Peter Hein Svendsen og Søren Wiil for indsatsen og godt
samarbejde i bestyrelsen og overrakte en erkendtlig.
 Michael Jensen takkede for mange års godt medlemskab af bådelauget
 Der blev fra flere sider udtrykt stor tak til Jørgen Bojesen for hans virke
som formand for bådelauget.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Jørgen Bojesen takkede som afgående formand for nogle gode år som formand i
Guldborgland Bådelaug - og for det fine fremmøde. I alt 52 medlemmer og ægtefæller
- og takkede slutteligt dirigenten for at påtage sig opgaven.

Det skal bemærkes, at Merethe Kepp er det første kvindelige bestyrelsesmedlem i
Guldborgland Bådelaugs 45-årige historie - sådan Merethe 
290319 NBP

