BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 25. marts 2018
1. Valg af dirigent
Viggo Dandanell 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 havnens
deltagelse i ”Havnens Dag” med rigtig mange besøgende fra lokalområdet. Formanden
fremhævede endvidere beretningens redegørelse vedr. Ny havnefoged, ”Døde både”,
arbejdet med Østmolen og den positive tilslutning til frivilligt arbejde på havnen.
Der var ikke yderligere bemærkninger, og dirigenten konkluderede herefter, at
beretningen var godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017
Kassereren henviste til det fremsendte regnskab, som udviser et overskud på kr.
220.972,-. Heraf henlægges kr. 130.000,- til fremtidige større vedligeholdelsopgaver,
hvorefter de samlede henlæggelser udgør kr. 450.000,-.
Der var spørgsmål om henlæggelsernes betydning ved salg af havneplads. Da
henlæggelserne modsvares af et akkumuleret vedligeholdelsesbehov (østmolen), berører
henlæggelserne ikke de fastlagte havnepladsværdier.
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet og dirigenten konkluderede, at
regnskabet var godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlagde forslag om ”Idegrundlag for havnen”. Formålet er at klargøre
rammer for havnens aktiviteter og forhold til lokalområdet.
Der var forslag om tilføjelse af ”ungdomssejlads” til de omtalte aktiviteter. Med denne
tilføjelse var der ikke yderligere kommentarer og dirigenten konkluderede at forslaget var
godkendt.
”Idégrundlag for havnen” vil indgå i havnens forretningsorden for bestyrelsen.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2018
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 2018
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent og takster for 2018.
Der var ikke indsigelser og forslaget var dermed godkendt.
7. Valg af bestyrelse
På valg var Britt Lykke Sørensen og Christian M. Andersen. Christian modtog ikke
genvalg. Karsten Skousbøll blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. Da der ikke
fremkom andre kandidater, blev Britt og Karsten valgt.
Som suppleanter blev Tom Bøgeskov-Jensen og Christoffer Ehrenberg nyvalgt.
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8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Johnny Nielsen og Kim Ernst blev genvalgt som revisorer.
Som revisorsuppleanter blev Jette Hansen genvalgt og Jørgen Dam nyvalgt
9. Eventuelt
Herunder redegjorde Christian M. Andersen fra bestyrelsen for planlægningsarbejdet
vedr. renovering af østmolen – en renovering, der med den pt. foreliggende løsning vil
andrage ca. kr. 2 mill. Christian gennemgik det hidtidige arbejde med jordbundsprøver,
indhentning af tilbud og undersøgelse af finansieringsmuligheder (en skriftlig redegørelse
lægges på havnens hjemmeside).
En række spørgsmål fra medlemmerne blev kommenteret og drøftet. Det videre arbejde
med løsningsmuligheder og finansiering vil være en vigtig opgave for den nye bestyrelse.
Der var ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
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