BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 26. marts 2017
1. Valg af dirigent
Leif Erlandsen blev valgt. Der var ingen indsigelser imod generalforsamlingens
indkaldelse og beslutningsdygtighed.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden kommenterede den fremsendte beretning og fremhævede bestyrelsens
intentioner om i højere grad at åbne op for sejladsstævner og arrangementer, som kan
skabe liv og glæde for lokalområdet. På et spørgsmål oplyste formanden, at dette kun vil
medføre meget begrænsede udgifter for havnen.
Formanden fremhævede endvidere beretningens redegørelse for ”døde både”, økonomi
og den positive tilslutning til frivilligt arbejde på havnen.
Et medlem spurgte om status på arbejdet med vedligeholdelse af østmolen og foreslog
deltagelse i et kommende borgermøde om digebygning. Bestyrelsen orienterede om
kontakt til borgmester vedr. kommunal støtte og om de foreløbige undersøgelser af
konkrete løsninger og arbejdet med ansøgning om midler fra fonde.
Endvidere blev den nye havnefoged Bjørn Stephensen præsenteret.
Der var ikke yderligere spørgsmål, og dirigenten konkluderede herefter, at beretningen
var godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016
Kassereren henviste til det fremsendte regnskab, som udviser et overskud på kr.
156.073,-. 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) Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af Ordensreglernes pkt. 3.3 for at sikre
samme krav til vedligeholdelse af både på land og i vand.
Efter en drøftelse af for og imod kunne dirigenten konkludere, at forslaget var vedtaget.
Bestyrelsen foreslog endvidere at relevante punkter fra det officielle
”Standardhavnereglement” blev tilføjet som bilag til havnens eget ordensreglement.
Da der ikke fremkom indsigelser, var dette også godkendt.
B) Fra Steen Holm var fremsendt forslag om anskaffelse og opstilling af billardbord i
klubhuset.
Steen begrundede forslaget med et ønske om vinteraktiviteter og mere liv i klubhuset
uden for sejlsæsonen.
Efter en drøftelse af fordele og ulemper samt en omformulering af forslaget viste en
afstemning 16 stemmer for, 23 imod og 8 stemte hverken for eller imod. Forslaget var
dermed ikke vedtaget.
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5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2017
Kassereren henviste til det fremsendte budgetforslag. Da der ikke var spørgsmål eller
kommentarer, kunne dirigenten konkludere, at budgettet var godkendt.
6. Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2017
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent og takster for 2017.
Der var ikke indsigelser og forslaget var dermed godkendt.
7. Valg af bestyrelse
På valg var formand Christian Ilsøe samt Bent Frandsen og Johs. Egede Olsen som
alle var villige til genvalg. Da der ikke fremkom andre kandidater, var de nævnte valgt.
Som suppleanter blev Karsten Skousbøll og Allan Christiansen genvalgt.
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
Et medlem efterlyste information om aftalegrundlaget vedr. havnearealet mellem
Frederikssund kommune og BKM. Bestyrelsen lovede at finde materialet frem og sikre, at
det er ajour og tilgængeligt.
Et medlem tilkendegav problemer med at se båkelinien bl.a. ved modlys.
Der var ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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