BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 13. marts 2016
1. Valg af dirigent
Peter Grum-Schwensen blev valgt.
Der var ingen indsigelser imod generalforsamlingens indkaldelse og beslutningsdygtighed.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden henviste til den fremsendte detaljerede beretning og udtrykte tak til de mange, der i
årets løb har udført frivilligt arbejde på havnen. Der var spørgsmål til samarbejdet med
Sejlklubben og kajakafdelingen. Formanden understregede, at der er en god dialog og
forventning om, at der kan findes tilfredsstillende løsninger på den fælles brug af havnen.
Der var ikke yderligere spørgsmål, og dirigenten konkluderede herefter, at beretningen var
godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2015
Kassereren henviste til det fremsendte regnskab, som udviste et overskud på kr. 185.027. Heraf
henlægges kr. 90.000,- til fremtidige større vedligeholdelsopgaver. Der var ikke yderligere
spørgsmål til regnskabet og dirigenten konkluderede, at regnskabet var godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
A) Fra Peter Wael var fremsendt forslag om opgradering af audioudstyr i klubhuset til en anslået
pris af kr. 10 -15.000.
Peter begrundede forslaget med et behov for bedre lydudstyr til foredrag, undervisning mv.
JSK, der pt. har de fleste arrangementer i klubhuset mente ikke, at der er tilstrækkeligt behov.
En afstemning viste, at 3 medlemmer stemte for. Forslaget kunne dermed ikke vedtages.
B) Fra Britt Sørensen var fremsendt forslag om opsætning af hjertestarter i klubhuset – evt.
sponseret gennem Trygfonden.
En drøftelse viste bred enighed om, at der hurtigst muligt opsættes en hjertestarter udendørs
ved klubhuset. Ingen stemte imod dette forslag, og bestyrelsen vil hurtigst muligt sørge for
anskaffelse.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2016
Kassereren henviste til det fremsendte budgetforslag og redegjorde for status på salg og
udlejning af pladser i havnen. Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, kunne
dirigenten konkludere, at budgettet var godkendt.
6. Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2016
Kassereren oplyste, at det fremsendte forslag omfattede uændret kontingent samt justering af
enkelte takster for gæstesejlere og udlejning af pladser til ikke-medlemmer. Der var spørgsmål
om mulighed for engangsanvendelse af slæbestedet og betaling herfor. Bestyrelsen redegjorde
overvejelserne herom, herunder meget høje omkostninger til evt. anskaffelse af kortbetjent bom.
Der var ikke yderligere spørgsmål. Kontingent og takster var dermed godkendt.

7. Valg af bestyrelse
På valg var Britt Sørensen og Christian M. Andersen. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Britt
og Christian. Da der ikke fremkom andre kandidater, var de nævnte valgt.
Som suppleanter blev Karsten Skousbøll og Allan Christiansen nyvalgt.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Johnny Nielsen og Kim Ernst blev genvalgt som revisorer.
Som revisorsuppleanter blev Jan Holst og Jette Hansen genvalgt.
9. Eventuelt
Bestyrelsen gav en status på arbejdet med vedligeholdelse af østmolen. Formålet er at sikre
mod udskridning af sten og andet materiale ud i havnebassinet. Der er foretaget prøveboring
langs hele molen og desværre fundet blødt materiale ned i 4 meters dybde. Et tilbud fra en
entreprenør på nedramning af spuns viser en pris på 1.3 mill. Forskellen på øst- og vestmolens
konstruktion blev drøftet. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med langtidsholdbare
løsninger.
Johs. oplyste, at etablering af sikret plads til bundvask af både forventes at blive et fremtidigt
krav og skal derfor på sigt indregnes i havnens økonomi.
Der var ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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