HØRBY, 27-03-2017

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
SØNDAG DEN 3. APRIL 2017
KLOKKEN 10:00
Formanden, Søren Møller Andersen (SMA) bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Pkt. 1
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Leif Vejlgaard (LV) som dirigent og LV blev valgt med akklamation.
Derefter valgtes 2 stemmetællere. Det blev Søren Hansen og Jørgen Christensen. De optalte
de fremmødte medlemmer og det blev fastslået, at der var 48 stemmeberettigede fremmødt til
generalforsamlingen.
Pkt. 2.
Bestyrelsens beretning.
Året 2016 har været et godt år for Hørby bådelaug. Vi har løbende haft enkelte ledige pladser,
men er dog ikke ramt af mange tomme pladser som andre havne. Dette skyldes muligvis, at
vores depositum er sat ned, så vi prismæssigt ligger under andre havne. Måske skyldes det
også en stor artikel i Nordvest nyt sidste forår, hvor Jan Schunck fortalte om vores havn, men
det skyldes helt sikkert også at Havnefogeden sammen med hans ildsjæle holder havnen pæn
ren og hyggelig og hurtigt tager affære, hvis der er noget der skal ordnes. Stor ros for det.
2016 bød også på lidt rokeren rundt i bestyrelsen, da vores formand Peer valgte at flytte til
Lyngby og derfor ikke længere skulle være medlem af bådelauget. Dette medførte, at Søren
Møller Andersen, som var næstformand, overtog pladsen som konstitueret formand.
I 2016 så vi også en stor stigning i antal af gæster, som besøgte havnen. Også autocampere
fra hele Europa kan finde vej hertil og eftersom de ikke er med i frihavnsordningen, spytter de
pænt i besøgskassen. I den forbindelse vil vi gerne opfordre medlemmerne til at parkere på
det grønne område, når I tager ud at sejle. Vi prøver at holde de 4 pladser, vi har etableret til
autocampere ved siden af toiletterne, ledige til dem.
Af tiltag kan nævnes, at vi har fået lagt asfaltfræs på Stamvejen. Vi fik det leveret gratis og
tiltaget skulle gerne bevirke, at det ikke støver så meget på Stamvejen. Samtidig har det givet
vejen en større bæreevne. Der skal muligvis skovles lidt rundt i de store klodser, der fulgte
med, men det går nok under pligtarbejde.
I forbindelse med landpladsen kan nævnes, at der skal drænes fra pladserne lige bag
ungdomsafdelingens område, da der er meget vådt på dette græsstykke. Dette arbejde har
Havnefogeden en plan for.
Når vi nu er ved det våde, så har vi etableret et beredskab for, hvis der skulle komme en ny
Bodil. I alt sin enkelthed går det ud på, at der vil blive opsat bassiner omkring klubhuset.
Bassinerne står helt tæt sammen på presenninger og de bliver herefter fyldt med vand. Der vil
blive etableret en pumpebrønd på terrassen foran klubhuset til det vand der evt. måtte sive
igennem. Dette beredskab koster under 10.000 kr. og der er truffet aftale med Pool World
v/Per Grønning om, at han leverer helt nye bassiner 3-4 dage før, det måtte blive aktuelt.
Dette for at undgå at det går ligesom for beredskabet i Roskilde, hvor flydespærringerne gik i
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stykker. Formentlig var de mørnede efter for lang tid på lager. Alternativt har vi fået tilbud på
Watertubes, som vil koste omkring 140.000 kr.
Sidste år vedtog vi, at der skulle etableres en grillpagode ved vandkanten. Vi kan oplyse, at
der i år er kommet nyt lovstof omkring byggeri i vandkanten, som medfører, at det skulle blive
meget nemmere at få tilladelse. Projektet er absolut ikke skrinlagt, men formaliteterne
omkring indhentning af tilladelser til byggeriet skal bare lige være på plads.
Når vi taler om lovstof så har FLID afholdt nogle endagskurser om bl.a. forsikring, love og
regler for havne og om havneudvikling, som vi har deltaget i. Dette er grunden til, at vi
formentlig er nødt til at skille os af med vores traktor, da det kan blive en bekostelig affære for
Bådelauget og den der kører med den, hvis uheldet er ude eftersom området er at betragte
som offentlig vej og der ikke er forsikring der dækker.
2016 bød også på en stigning af medlemmer i ungdomsafdelingen, så Thomas og de ildsjæle
der er instruktører nu har 12-13 unge medlemmer, der sejler og svømmer rundt hver tirsdag
hele sommeren, hvilket er utroligt fornøjeligt at overvære. Da vi gerne vil satse på
ungdommen, har vi valgt at støtte kraftigt økonomisk op omkring ungdomsafdelingen, da de
trænger til lidt andet og mere tidssvarende grej.
I den forbindelse vil vi gerne nævne vores årlige succesfulde fladfiskefestival, hvor det også
var ildsjæle, der trak et stort læs, så alle der deltog i festen havde en fornøjelig dag. Der blev
igen genereret et pænt overskud til ungdomsafdelingen. Vi håber at kunne gentage succesen
og vil se om der er den fornødne opbakning.
Til slut vil jeg gerne beklage, at der har været problemer med hjemmesiden hvilket skyldtes at
vores gamle udbyder lukkede den 31.12 2016. Mogens skulle finde en ny, hvilket er gjort og
det skulle køre fra nu af.
Og vil jeg gerne sige tak for det pæne fremmøde og håber på, at vi får en god formiddag og
giver hermed ordet til Leif.
Spørgsmål: Hvis der tegnes en ansvarsforsikring på den uindregistrerede traktor, kan den
formentlig fortsætte med at fungere som uindregistreret arbejdsredskab i havneområdet.
SMA: Bestyrelsen vil undersøge sagen og se, om det kan lade sig gøre.
Beretningen blev enstemmigt godkendt af GF
Pkt. 3.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.
REGNSKAB 2016.
Kassereren John Lygaard (JL) fremlagde regnskabet for 2016 til godkendelse. Han gennemgik
de enkelte poster og redegjorde for deres indhold. Specielt er der kommet en
indtægtsfremgang fra gæster i havnen, hvoraf autocampere tegner sig for en stor del.
Spørgsmål: Deposita nedsættes. Hvordan er reglerne for det?
JL redegjorde for alle procedurer vedrørende nedsættelsen af depositum i 2016 og
fremadrettet for procedurerne for 2017.
Spørgsmål: Den nedskrevne værdi af klubhus er nu urealistisk lav i forhold til et salg. Kan det
overvejes at opskrive værdien til den reelle værdi?
JL: Nedskrivningen har fulgt de gængse regler. Det er korrekt at dén værdi ikke afspejler en
reel salgsværdi. Hvis klubben på et tidspunkt får brug for at rejse kapital, kan det overvejes at
opskrive værdien.
Yderligere spørgsmål var af opklarende karakter og derefter blev regnskabet enstemmigt
godkendt.
BUDGET 2017.
JL gennemgik budgettets enkelte punkter.
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Spørgsmål: Hvorfor vil man investere i nye både til juniorafdelingen? Tror bestyrelsen, at det
vil tiltrække flere ungdomssejlere?
Svar: Ja. Materiellet til de unge skal være tidssvarende og af en kvalitet der gør, at de unge
synes det er sjovt at arbejde med.
Spørgsmål: Der er ikke afsat midler til nye tiltag på sydmolen, såsom broer, badefaciliteter
osv.
Svar: Nej. Før de nye regler vedr. om- og tilbygninger i havneområdet er offentliggjort, bliver
der ikke foretaget noget. Når vi ved, hvad der kan foretages, vil bestyrelsen udarbejde
planer/ideer og midlerne dertil, skal søges gennem offentlige fonde og sponsorater.
Der var ikke flere spørgsmål til budgettet, som derefter blev taget til efterretning.
(Regnskab og budget kan ses på klubbens hjemmeside)
Fastsættelse af kontingent.
Med generalforsamlingens accept behandledes ”Fastsættelse af kontingent” under punkt 3:
Regnskab og Budget.
Bestyrelsen indstillede ”uændret kontingent” hvilket generalforsamlingen enstemmigt
godkendte.
Pkt. 4.
Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet 1 forslag til behandling.
Kim Davidsen foreslog, at klubben skulle etablere et samarbejde med klubber og
interesseorganisationer i fjordområdet (Ise-, Holbæk-, og Roskilde fjord) for at etablere en
gruppe der skulle arbejde for at få etableret stormflodssikring af hele fjordområdet i form af
dæmning ved Hundested/Rørvig.
Forslaget blev efter en længere drøftelse ikke vedtaget.
Pkt. 5.
Valg til bestyrelsen.
På valg var formanden og Søren Møller Andersen blev enstemmigt valgt.
Til bestyrelsesposter blev Jan Schunck og Ivan Jepsen enstemmigt valgt.
Pkt. 6.
Valg af bestyrelsessuppleant.
Der skulle vælges 1 bestyrelsessuppleant. Marlene Wilken blev valgt for de næste to år.
Pkt. 7.
Valg af kritisk revisor.
Thomas Jensen blev valgt og Leif Vejlgaard blev valg som suppleant.
Pkt. 8.
Beretning fra udvalgene og valg til disse.
Havneudvalget.
Ved havnefoged Jan Heigren: Kun ganske få ting: Havneuddybningen venter vi stadig på.
Holbæk kommune har nu budgetsat midler, men det forventes ikke at blive iværksat inden
bådisætning, hvorfor vi vil forsøge at presse på for en uddybning i oktober.
Landpladserne, ved området hvor vi har stativerne stående sommeren over, skal ændres lidt,
så det bliver nemmere at komme til.
Alle opfordres til at skrive navn og telefonnummer på vinterstativet.
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Aktivitetsudvalget
Fmd. Finn Jensen (FJ)
Er ny i udvalget. Vil fortsætte de traditionsbundne aktiviteter omkring båd optagning og
isætning og efterlyser samtidig gode ideer til aktiviteter sommer og vinter. Til større aktiviteter
mangler FJ arbejdskraft. Arne tilbød at hjælpe. FJ blev valgt som formand.
Ungdomsudvalget
Thomas Jensen (TJ) takkede for opbakning fra klubben og fra de mange hjælpere. Da sæsonen
startede var der 4 unge og i løbet af sæsonen blev det til 12.
Opbakningen fra forældre har været god og mange tirsdage er sluttet med grill og hygge på
området.
Vil gerne søge om fonds midler til arbejdet og efterlyser hjælpere, der er gode til at finde og
ansøge om sådanne.
TJ blev valgt som formand.
Klubhus- og sikkerhedsudvalg.
Søren Møller Andersen oplyste, at klubhuset har fået afslebet og opfrisket gulvet. Ud over
dette – intet at bemærke.
Søren blev genvalgt som formand.
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.
Husk, at når der fyldes affalds væsker på dunke, så SKAL dunkene markeres med, hvad der er
i dem.
Sidste år er der blevet kørt ca 300 liter affaldsvæsker til destruktion og det giver jo stof til
eftertanke. Hvor blev det af INDEN vi havde affaldsskuret?
Kim sluttede med en henstilling: HUSK at sortere affald i brændbart, blik osv osv. Mange
medlemmer glemmer det i skyndingen.
Kim blev genvalgt som formand.
Pkt.9
Eventuelt.
1. John Lygaard fortalte at der afholdes et hjertestarterkursus den 1. april.
2. SMA: Forsøg at friholde P området syd for toiletterne fra langtidsparkerede biler.
Området bruges ofte til autocampere, som er blevet en god indtægtskilde for klubben.
Parker på vejene på landpladsen i stedet.
Dirigenten takkede for en god generalforsamling og for god ro og orden og gav ordet til
formanden. SMA takkede for fremmødet og meddelte, at den planlagte auktion over traktoren
er aflyst. Bestyrelsen forsøge at finde en løsning, så traktoren kan lovliggøres som
arbejdsredskab og forblive i havnen.
Generalforsamling 2017 sluttede klokken 12:10, hvor efter der serveredes de traditionelle gule
ærter med kogeflæsk, kogt medister, rugbrød, rødbeder og hvad ellers hører til. Igen en gang
meget veltillavet fra Hotel Hørby Færgekro.
Referant:
Jan Schunck

Referat godkendt den:
Leif Vejlgaard, dirigent.
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