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   Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent: Ove Ladefoged Larsen. 

o  Dirigenten konstaterede mødets beslutningsdygtighed i h.t. vedtægterne. 

o Valg af stemmetællere: Frank og Bo Skov Andersen 

o Referent: Niels Bach 

o Antal fremmødte: 24 af bådelaugets 66 medl. fremmødt. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: (bilag) 

               Formand, Preben Kristensen aflagde 2019-beretning - godkendt med applaus (bilag) 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:   

 Kasserer, Jørgen Bojesen, forelagde 2019-regnskabet - godkendt med applaus (bilag) 

 

4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud 

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, pladsleje - men at indskuddet sættes i  

    bero i 2020. 
 

 Aktivt medlemskab:      kr.  1.270,-  (husstandsmedlemskab) 

 Passivt medl.skab     kr.    400,- 

 Junior medlemskab     kr.    450,- 
 

 Pladsleje: Fam. både     kr. 2.700,- 

 Pladsleje: Joller     kr. 1.350,- 

 Indskud:           kr.       0, - 
 

         Kontingent, pladsleje og indskud fastlagt som foreslået af bestyrelsen. 

 

      Kommentarer til pkt. 4 

o Bestyrelsen blev opfordret til at se på muligheder for at markedsføre ”GLB-

rabat-klippekort” til gæstesejlere  - og til at tage kontakt til Lolland Kommune 

mhp. samarbejde om rabatordninger. 

o Det personlige vinterbade-medlemskab* er endnu på forsøgsstadiet, og er af  

bestyrelsen fastsat til kr. 700 for en sæson (oktober - april) = kr. 100 pr. måned. 

En stor del af vinterbaderne har tegnet aktivt medlemskab, et husstandsmedlem-

skab, der giver adgang til bådelaugets aktiviteter året rundt og til at benytte 

laugets kano, kajakker og SUP-boards.  Mere end 30 personer - omfattet at et 

GLB- aktivt medlemskab eller vinterbademedlemskab - benytter jævnligt laugets 

vinterbadefaciliteter i vinterbadesæsonen. 

       * ej stemmeret på generalforsamlingen. 

 

5. Fastlæggelse og godkendelse af budget 

  Budgettet godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag (bilag - et forslag om vedtægtsændringer) 

 Da mere end 1/3 af laugets stemmeberettigede medlemmer, 24 af 66 medlemmer 

 var til stede, kunne forslag der kræver særlig majoritet på generalforsamlingen - i 

 dette tilfælde et forslag om vedtægtsændringer vedr. bestyrelsens konstituering - 

 behandles på generalforsamlingen. 
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 Preben Kristensen m.fl. stillede forslag om vedtægtsændringer, der vil medføre, at 

 formand og kasserer ikke - som med de nuværende vedtægter - vælges direkte på 

 generalforsamlingen i hhv. ulige og lige år, men vælges af bestyrelsen på det årlige 

 konstituerende bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

  

 Kommentarer - til pkt. 6 

 Et medlem udtrykte bekymring og skepsis ift.  den foreslåede vedtægtsændringer 

 og henledte generalforsamlingens opmærksomhed på, at GLB’s vedtægter er baseret 

 på DIF’s (Dansk Idrætsforbund) standard-vedtægts-regelsæt. Vedtægter, som 

 rigtig mange foreninger i Danmark følger, og et vedtægts-regelsæt, der er juridisk 

 velfunderet og blåstemplet.  

 Det blev endvidere fremført, at Guldborgland Bådelaug ud over at være en forening, 

 som bekendt også er en forretning med en ikke ubetydelig omsætning og formue - og 

 at det derfor er vigtigt, at generalforsamlingen har hånd- og halsret over, hvem der 

 forvalter laugets midler på så centrale poster som formand og kasserer.   

 Et andet medlem udtrykte skepsis ift., om en bestyrelse vil kunne håndtere evt. 

 samarbejdsproblemer - hvis ikke ”nøgleposterne” formand og kasserer har et 

 personligt mandat fra generalforsamlingen. 

 Nævnte bekymringer og skepsis blev kommenteret fra flere sider og bl.a. med 

 udsagn om, at det er vigtigt, at få en dynamisk bestyrelse, der kan handle og ikke er 

 fastlås i konstituerede roller med formand og kasserer udpeget/valgt af andre end 

 dem - bestyrelsen - der skal samarbejde med disse. Det blev i den sammenhæng 

 nævnt, at en f.eks. usamarbejdsvillig formand eller kasserer med en ændring af 

 vedtægerne bl.a. ikke vil kunne blokere bestyrelsessamarbejdet i flere år i deres 

 respektive valgperioder.  

 Det blev endvidere fremført, at det med den foreslåede ændring af vedtægterne 

 vil være nemmere at ”sætte” det rigtige bestyrelseshold, der kan matche de aktuelle 

 forhold/udfordringer. 

 Skulle bådelaugets medlemmer opleve, at bestyrelsen træffer uhensigtsmæssige 

 valg/beslutninger mv., kan der med relativt kort varsel indkaldes til en 

 ekstraordinær  generalforsamling. 

  

 Afstemning: Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning og blev vedtaget med 18 

 stemmer for, 4 i mod og 2 blanke af i alt 24 stemmer (ændring af GLB’s vedtægter 

 kræver at min. 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

 stemmer for forslaget) De nye vedtægter træder i kraft øjeblikkeligt, hvorfor 

 dagsord.pkt. 7 og 8 udgår. Oprindelige pkt. 9, 10 og 11 benævnes herefter hhv. punkt 

 7, 8 og 9.  

 

7. Valg af formand:   Preben Kristensen - ej på valg        Pkt. udgår  

 

8. Valg af kasserer:  Jørgen Bojesen:   på valg, ønsker ej genvalg        Pkt. udgår 

 

7.     Valg af bestyrelse - 7 medl. og 2 suppleanter:   
  (2 best.medlemmer - ej på valg -  ønsker at udtræde pga. sygdom og salg af båd) 
 

1)  Best.post:  John Rasmussen, ej på valg, udtræde         /  Valgt Jørgen Pedersen 

2)  Best.post:  Jørgen Bojesen, på valg, ønsker ej genvalg    /  Valgt Jimmy Thulin 
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3)  Best.post: Merethe Kepp, ej på valg, udtræder              /  Valgt: Peter Svendsen 

4)  Best.post:  Niels Bach, ej på valg 

5)  Best.post:  Niels Engell, på valg, villig til genvalg             /  Genvalgt             

6)  Best.post:  Peder Ulrik Pyndt, på valg, villig til genvalg   /  Genvalgt 

7)  Best.post:  Preben Kristensen, ej på valg 
 

 Suppleanter: Birte Pawlik  genvalgt og Bo Skov Andersen valgt.  

                                   

8.     Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

    Hhv. Birte Pawlik, Frank Rasmussen genvalgt og Claus Pedersen valgt.                                                                       

      

9.    Eventuelt: 

 Pba. spørgsmål vedr. vinterbadeafdelingens investeringer og drift redegjorde 

bestyrelsen for afdelingens etablerings-omkostninger og herunder etablerings-

tilskuddene fra Friluftsrådet og Guldborgsund Kommune. Der blev ligeledes 

redegjort for vinterbadeafdelingens indtægter og driftomkostninger. Alt i alt 

en afdeling, med fornuftig balance i indtægter og udgifter. Endvidere blev der 

spurgt ind til det særlige og personlige vinterbademedlemskab og prisen på 

dette. Bestyrelsen redegjorde for prisniveauet, der er bl.a. er fastlagt pba. en 

screening af kontingenter og priser i 25-30 vinterbadeklubber/afdelinger rundt 

omkring i Danmark - heraf flere organiseret som afdelinger i vandsportlklubber. 

Vinterbadere med et personligt vinterbademedlemskab til kr. 700,- kan benytte 

laugets vinterbadefaciliteter i de officielle åbningstider fra oktober - april. 

Vinterbadere der har tegnet aktivt medlemskab (husstanndsmedlemskab) kan 

som alle andre aktive GLB-medlemmer benytte laugets vinterbadefaciliteter i de 

officielle åbningstider og kan desuden lejlighedsvist fyre op i saunaen til private 

arrangementer i husstanden (for kr. 50,-). Som andre aktive medlemmer har de 

stemmeret på generalforsamlingen, og de kan benytte laugets kajakker, kano og 

SUP-boards.  

 På et spørgsmål om, hvorfor referater fra bestyrelsesmøderne nogle gange 

offentliggøres sent eller helt udebliver svarede sekretæren, at bestyrelses-

møderne en sjælden gang aflyses eller udsættes en eller to uger men medgav, at 

offentliggørelse af referater nogle gange trækker ud, da referatet først skal 

skrives, hvorefter detsendes til godkendelse hos bestyrelsesmedlemmerne for 

så at blive sendt til webmasteren, der lægger referatet på hjemmesiden. Selve 

referatskrivningen kan nogle gange være tidskrævende, da de ikke blot er et 

beslutningsreferat og/eller en protokol der skal noteres i. Referaterne er - hen 

over året - bestyrelsens primære informations-kanal, og udarbejdes derfor, så 

de så vidt muligt afspejler de tanker bestyrelsen bl.a. gør sig om drift og  

udviklingsprojekter - såvel udviklings-idéer som praktiske forhold vedr. 

organisering af praktiske opgaver/projekter på havnen.  

Bestyrelsen vil arbejde med strukturering af - herunder forberedelse af - 

bestyrelsesmøderne. 

 Der blev fra flere sider udtrykt bekymring for, at bestyrelsen i det sidste års 

tid -  med renoveringen  af ”Kaptajn Hummel” samt Bro 1 og 2 - har igangsat 

flere projekter/opgaver, end der er hænder til - og at man til tider går i gang 

med et nyt projekter inden det foregående er færdigt.  
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Det blev i den forbindelse nævnt, at ”Serviceteamet” der for et års tid siden 

talte omkring 12-14 medlemmer i 1. kvartal af 2020 var reduceret til 4- 5 

personer.  

Bestyrelsen medgav, at Guldborgland Bådelaug i det sidste års tid har været 

presset af renoveringsopgaver af pumpeflåden ”Kaptajn Hummel” samt Bro 1 og 

Bro 2. Nødvendige projekter, der bl.a. er affødt af at primært ”Sydhavnen” har 

fået ubudne ”gæster” i form af pæleorm, der har gnavet sig igennem 

”Sydhavnens” broer - og pumpeflådens træ-understel.  

Men - bådelauget er nået rigtig langt med nævnte projekter. Bro 2 er således 

ved at være færdig, Bro 1 søsættes inden for de næste uger. Tilbage står 

montering af svinglæsser og pumpeslanger på Kaptajn Hummels nye ramme. 

Bestyrelsen er opmærksom på mandefaldet i tirsdags-serviceteamet, der pt. er 

gået på sommerferie, og vil til september arbejde på at genoplive teamet. 

Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke dem der direkte og indirekte har 

haft overskud til og mulighed for at bidrage med at udføre de alt for mange 

opgaver.  

I lyset af, at pligtarbejdsdagene i april blev aflyst pga. corona-situationen 

inviterede bestyrelsen herefter medlemmer til at møde frem og hjælpe til med 

gøre havnen klar til sæsonen - herunder primært færdiggørelse af Bro 1 og 2 

lørdag og søndag den 27. og 28. juni og 4. og 5. juli.  

 Slutteligt takkede laugets formand, Preben Kristensen med en erkendtlighed de 

afgåede bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Bojesen, John Knudsen og Merethe 

Kepp for deres indsats i bestyrelsen. Og - Jørgen Bojesen for mange års 

arbejde for Guldborgland Bådelaug - både som kasserer og formand. 

 

Referat nbp - 17. juni 2020 

 

  

                                                                                                  

                 Dato:         juni  2020                                         Dato:       juni  2020     

 

 

 

 

 

                         Dirigent                                                 Formand for Guldborgland Bådelaug 

               Ove Ladefoged Larsen                                         Preben Kristen 

           


