HØRBY, 03-04-2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
SØNDAG DEN 3. APRIL 2016
KLOKKEN 10:00
Formanden, Peer Andersen (PA) bød velkommen til den ordinære generalforsamling.
Pkt. 1
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Leif Vejlgaard (LV) som dirigent og LV blev valgt med akklamation.
LV fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, men gjorde opmærksom på, at der i
klubbens vedtægter står, at GF skal afholdes i marts måned. Ingen af de fremmødte ønskede
at gøre indsigelse. Derefter valgtes 2 stemmetællere. Det blev Søren Hansen og Kim Geertsen.
De optalte de fremmødte medlemmer og det blev fastslået, at der var 44 stemmeberettigede
fremmødt til generalforsamlingen.
Pkt. 2.
Bestyrelsens beretning.
PA startede med at beklage, at GF blev afholdt i April isf. Marts og forklarede, at den dag, hvor
der normalt afholdes GF var Påske søndag. Bestyrelsen havde skønnet, at det var bedst for
alle, at GF blev flyttet en uge.
Derefter fremlagde PA bestyrelsens beretning:
”Medlemstallet er nu 146 mod 141 sidste år, hvilket er en lille fremgang.
Der er 4 ledige bådpladser. Det er 2 flere end sidste år – det er ikke en god tendens, men
alligevel ikke så galt.
Herudover har klubben haft lejet et par pladser ud det sidste år, for at sikre indtægter.
Ungdomsafdelingen havde ved sæsonafslutning 4-5 elever – det er i underkanten af hvad der
er bæredygtigt – mere om det under ungdomsudvalgets beretning.
Vi har haft besøg af 80 betalende gæstesejlere – hvilket er på niveau med 2015 (78).
Klubhuset har været udlejet et par gange i det forløbne år.
Bestyrelsen har afholdt 7 møder, heraf et møde med klubbens udvalg for at få disses ønsker til
forbedringer og aktiviteter med i budgetlægningen for det kommende år.
Af emner på bestyrelsesmøderne siden sidste generalforsamling kan følgende fremhæves:
1) Valg af ny havnefoged
2) Drift og Vedligeholdelse af havnen.
3) Afholdelse af fladfiskefestival
Årets store højdepunkt i Hørby Bådelaug må absolut være Fladfiskefestivalen, der blev afholdt
i August – Underholdning fra klubbens medlemmer, Næssets erhvervsdrivende og ikke mindst
ESK722, foruden den dejlige mad i form af lækre fladfisk, var en stor glæde for de utroligt
mange fremmødte.
Der blev ydet en ekstraordinær stor indsats fra festudvalget, der gennem sommeren havde
arbejdet hårdt for at få arrangementet på benene – tak for det.
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Det var en meget stor succes, som vi vil forsøge at gentage til august – nærmere betegnet den
27-08-2016.
Så fik vi ny Havnefoged – Jan Ulrich blev afløst af Jan Heigren. Først vil jeg takke for Jan
Ulrichs indsats gennem årene – og så vil jeg takke Jan Heigren for at ville tage posten og for
den energi du allerede har lagt for dagen – det tegner godt.
I forbindelse med Jan Heigrens tiltræden blev havneudvalget genoprettet og
havneassistenterne indtrådte i havneudvalget og blev til havneudvalgsmedlemmer, med
havnefogeden som formand.
Medlemstallet steg en smule men til gengæld steg antallet af ledige pladser - det er en uheldig
tendens, der nok kræver nytænkning for at gør Hørby Bådelaug til et godt alternativ til de
øvrige havne i Fjorden.
Vi håber at gøre Fladfiskefestivallen til en årlig tilbagevendende aktivitet, der fremhæver hvilke
muligheder og glæder fjorden og Hørby Havn giver.
Jeg vil benytte lejligheden til at byde alle nye medlemmer velkommen i klubben. Vi håber at i
kommer til at blive glade for Hørby Havn og Hørby Bådelaug.
Til slut vil jeg på klubbens og bestyrelsens vegne takke alle de medlemmer, der yder en helt
uvurderlig indsats for at få klubben til at fungere. Som sagt uden jeres store indsats ville
klubben ikke være det den er i dag.”
Beretningen blev godkendt af GF
Pkt. 3.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.
REGNSKAB 2015.
Kassereren John Lygaard (JL) fremlagde regnskabet for 2015 til godkendelse. Han gennemgik
de enkelte poster og redegjorde for deres indhold.
JL fortalte, at han arbejder på at skifte forsikringsselskab og håber, at udgiften til forsikringer
kan reduceres en del.
Spørgsmål: Beløb til gode ved debitorer er ret stort. Hvad skyldes det.
Svar: Der er ingen kontingentrestancer, men et medlem mangler at indbetale indskud
Yderligere spørgsmål var af opklarende karakter og derefter blev regnskabet blev derefter
godkendt.
BUDGET 2016.
JL gennemgik budgettets enkelte punkter. Der var et enkelt spørgsmål vedrørende udgifterne
til el, hvilket JL forklarede var begrundet i ændrede opkrævningsterminer og ikke grundet
stigende forbrug.
Der var ikke flere spørgsmål til budgettet, som derefter blev taget til efterretning.
(Regnskab og budget kan ses på klubbens hjemmeside)
Pkt. 4.
Fastsættelse af kontingent.
Der var ikke stillet forslag om kontingentændring og det fortsætter uændret (860 p.a. for
aktive medlemmer.
Pkt. 5.
Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet 3 forslag til behandling.
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1. Forslag til behandling var et komplekst forslag fra Frank og Arne vedrørende Mål og Visioner
for bådelauget. Arne redegjorde for forslaget, som hovedsageligt har til formål at gøre klubben
attraktiv for nye og eksisterende medlemmer. Forslaget omhandlede konkrete tiltag som;
a. Nedsættelse af indskud med 25%
b. Tilbagebetaling af 25% af indbetalt indskud – hvilket blev ændret til: De medlemmer
der har betalt højere indskud end det indskud, der skal opkræves nye medlemmer for
samme pladsstørrelse fra 2016 sæsonen, vil få deres indbetalte indskud refunderet
med prisforskellen. I tilfælde af indskuddet har været mindre end hvad skal opkræves
fra 2016 sæsonen, refunderes der ikke.
c. Når et medlem opsiger sin plads, skal det indbetalte indskud tilbagebetales uden
rentegodtgørelse. Tilbagebetaling vil ske når medlemmet har ryddet pladsen og
eventuelt mellemværende med bådelauget er afviklet. Havnereglementet tilrettes i
overensstemmelse med denne beslutning.
d. Slæbestedets kæde fjernes. Hver gang slæbestedet benyttes af gæster eller
medlemmer uden plads/slæbestedsmærkat, skal der betales 100kroner.
e. Slæbestedet må benyttes af alle og medlemskab af bådelauget er ikke et krav.
Medlemmer der allerede har en plads i havnen eller et trailermedlemsskab skal ikke
betale for benyttelsen.
f. Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med etablering af overdækket grillplads og
fiskerensningsbord, med det formål at gøre området omkring klubhuset mere attraktivt
for medlemmer og gæster.
Alle 6 forslag blev vedtaget og den resterende del af oplægget blev godkendt.
Det vil betyde, at bestyrelsen blev bemyndiget til at iværksætte overdækning af grillplads og
etablering af fiskerensebord på et sted og en måde, der vil virke tiltrækkende for medlemmer
og gæster.
Bestyrelsen skal arbejde videre på ideoplægget således at der eventuelt kan etableres
legeplads på det grønne areal, muligheder for oprettelse af kajakklub i bådelaugets regi og
hvad der ellers måtte opstå for at tiltrække nye og unge medlemmer til klubben.
Alle medlemmer der skal have del af indskud tilbagebetalt, skal henvende sig til kassereren
John Lygaard med kontonummer. I tvivlstilfælde kan de enkelte medlemmer kontakte JL for at
få oplyst, om de er berettigede til delvis tilbagebetaling.
2. forslag var bestyrelsens forslag til ændring af Havnereglement.
Forslaget blev trukket iht. Forslag 1.c.
3. forslag fra Frank vedrørende etablering af strandbred inde bugten i havnen.
Forslaget blev debatteret og bl.a. blev det nævnt, at der er 2 udløb af tvivlsom karakter i
vandkanten og at Holbæk Kommune har etableret badeforbud ved udløbet. Flere medlemmer
gav udtryk for, at Franks initiativ var godt, men at stedet for en strand, ikke var så godt.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Pkt. 6.
Valg til bestyrelsen.
På valg var kassereren og John Lygaard genvalgtes.
Til bestyrelsesposter blev Frank Kruel og Bo Nielsen valgt.
Pkt. 7.
Valg af bestyrelsessuppleant.
Der skulle vælges 1 bestyrelsessuppleant. Kjeld Truedsson (KT) blev valgt for de næste to år.
Pkt.8.
Valg af kritisk revisor.
Mogens Weinreich blev genvalgt og Leif Vejlegård blev valg som suppleant.
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Pkt. 9.
Beretning fra udvalgene og valg til disse.
Havneudvalget.
Ved Havnefoged Jan Heigren: Kun ganske få ting: Det nye havneudvalg fungerer fint.
Slæbestedet lukkes nogle dage i begyndelsen af april grundet reparationer.
Mastekranen bliver serviceret. Knækkede pæle udskiftet og diverse mindre
vedligeholdelsesarbejder er og bliver foretaget. Containerplads er etableret og fungerer fint.
Aktivitetsudvalget
Fmd. Arne Andersen (AA).
I januar var der medlemsaften med ”Turen i det græske øhav” som tema. En dejlig aften for
de fremmødte, men med et mindre underskud.
Bådoptagning og bådisætning var forløbet fint og begge dage gav et mindre overskud til
udvalget.
Fladfiskefestival gav et godt overskud og udvalget beholdte en lille del deraf.
Udvalgets kassebeholdning er i dag på ca 5000kr.
AA var villig til at fortsætte som formand og blev genvalgt med stor akklamation.
Miljøudvalget
Fmd. Kim Geertsen.
Miljøskuret fungerer godt og de fleste er flinke til at overholde reglerne. Vær opmærksom på
overfyldte spande og poser ifm forårsklargøringen og fortsæt med at overholde reglerne.
Kim blev genvalgt som formand.
Klubhus- og sikkerhedsudvalg.
Søren Møller Andersen oplyste at klubhuset kører godt og bliver vedligeholdt/rengjort
tilfredsstillende. Ud over dette – intet at bemærke.
Søren blev genvalgt som formand.
Ungdomsudvalget
Peer Andersen fortalte, at sæsonen startede med 6-7 elever som i løbet af året blev til 4-5.
Der er problemer med at tiltrække og fastholde unge mennesker og det vigende antal unge i
skolerne viser sig også i klubben. Peer trækker sig som formand.
Thomas Jensen meldte sig til at fortsætte ungdomsudvalget og blev valgt med akklamation.
Lasse Jarl tilbød sin hjælp til sæsonen.
Pkt.10
Eventuelt.
1. John Lygaard spurgte om der var interesse for endnu et hjertestarterkursus . I januar
var der ca 13 deltagere på kurset i klubhuset. Der var interesse for han fortsætter med
at koordinere kurserne.
2. JL: De medlemmer der skal have penge tilbage – se under forslag – skal oplyse deres
kontonummer til JL.
3. FLID kan kontaktes for der igennem at få gode ideer til hvordan vi kan tiltrække nye
unge medlemmer.
4. Havneudvalget udarbejder pejleplan i løbet af foråret. Hvis der er for lavt i havnen,
sendes den til Holbæk kommune med anmodning om uddybning foretages.
5. Fladfiskefestivalen skal afholdes igen i 2016 og der er allerede et udvalg i gang. Dagen
for festen bliver lørdag den 27. August. Hvis nogen har gode ideer er de velkomne til at
komme frem med dem. Der er brug for flere villige hænder på dagen – ikke så meget til

4

de konkrete arbejdsopgaver, men mere til afrydning, opvask, oprydning, henten,
bringen og bæren. Alle der har lyst til at give lidt hjælp skal kunne melde sig enten på
en liste i klubhuset eller via hjemmesiden.
Dirigenten takkede for en god generalforsamling og for god ro og orden og gav ordet til
formanden. PA takkede for fremmødet og rettede en speciel tak til Thomas og Lasse fordi de
vil overtage ungdomsarbejdet. Generalforsamling 2016 sluttede klokken 12:15.
Derefter serveredes de traditionelle gule ærter med kogeflæsk, kogt medister, rugbrød,
rødbeder og hvad ellers hører til. Denne gang meget veltillavet fra Hotel Hørby Færgekro.
Referant:
Jan Schunck

Referat godkendt den:

Leif Vejlgaard, dirigent.
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