
Generalforsamling 2022 
 

REFERAT 
 

Dagsorden iht. vedtægterne § 8. 
 

1. Valg af dirigent:  

   - Ove Ladefoged Larsen 

    - Referent: GLB-sekretær Niels B. 

    - Stemmetællere: Henrik Bruhn og Ulla Lærke 
         
    Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, og at    

    formalia i øvrigt er overholdt - bortset fra, at indkaldelsen ikke har været  

    offentliggjort på laugets hjemmeside, da denne ikke fungerer. Det blev endvidere 

    fastslået, at der ikke var indkommet andre forslag end bestyrelsens forslag om  

    vedtægtsændringer. 

    

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

   Bestyrelsens beretning godkendt med applaus 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

   Godkendt 

 

4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud 

    Fastlagt og taget til efterretning.   

 

5. Fastlæggelse og godkendelse af budget  

               Godkendt 

 

6. Behandling af indkomne forslag: (36 stemmeberettigede medl. var fremmødt) 

               Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af §3 Optagelse af medlemmer stk. 3: 

               ”Passivt medlemskab kan søges af alle, og skal søges ved optagelse på evt.   

               venteliste til bådplads, samt ved tildeling af vinterplads i eller på havnen.”  
               Forslås ændres til: ” Passivt medlemskab kan søges af tidligere aktive medlemmer” 

                 

              Forslaget blev nedstemt (skriftlig afstemning): 19 st. imod, 15 for og 2 blanke st. 

        

7. Valg af bestyrelse: 7 medl. (på valg 3 og 4 medl. i hhv. lige år og ulige år.) + 2 suppl.   
     

Ny bestyrelse:  Bemærkninger   

Birte Pawlik  1-årig valgperiode    

Bruno Terkelsen    

Claus Pedersen    

Henrik Bruhn    

Niels Bach    

Niels Engel  Genvalgt  

x 

 

Peter Hein Svendsen    
    
Suppleanter:    
Bo Skov Andersen og Lukas Jepsen 

 

     
 

 



Generalforsamling 2022 
 

 

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant: 

    Hhv. Frank Rasmussen, Ulla Lærke og Jane Teja C. Olsen    
 

9. Eventuelt   

              Bestyrelsesmedlemmer takkede afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen. 

               En særlig tak blev rettet til afgående formand Preben Kristensen for hans store   

               indsats i lauget. Som tidligere kasserer og formand i lauget har han i høj grad  

               bidraget til nytænkning samt realisering af projekter, der gør havnen attraktiv.  

               Ligeledes har han medvirket til at gøre GLB til et godt sted at være for såvel  

               gamle som nye medlemmer. 

 

Ref. 20. marts 2022 nbp 

 

 

 

 

       dato:            marts 2022                                dato:            marts 2022                            
 

 

 

 

 

 Dirigent            Formand  

        Ove Ladefoged Larsen  Guldborgland Bådelaug 

         Claus Pedersen 

 


