BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 24. marts 2019
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 henviste til den fremsendte beretning og fremhævede det igangværende
arbejde med vedligeholdelse af østmolen samt det mere akutte problem med
pæleormsangreb i det bærende træværk på broerne.
Formanden omtalte endvidere det velbesøgte ”Havnens Dag” arrangement som afholdes
igen i 2019. Den velbesøgte arbejdslørdag, hvor ca. 70 medlemmer deltog, blev også
omtalt – og vil blive gentaget igen i år.
Efter nogle få spørgsmål og kommentarer kunne dirigenten konkluderede, at beretningen
var taget til efterretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018
Kassereren henviste til det fremsendte regnskab. Da der ikke var spørgsmål eller
kommentarer fra deltagerne, kunne dirigenten konkludere, at regnskabet var godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Steen Holm havde fremsendt forslag om ændring af Bådelaugets vedtægter, så det blev
muligt for medlemmerne, at overdrage en havneplads til livsarvinger uden at disse
opfylder kravet om at bo/have fast ejendom i Frederikssund kommune.
Steen uddybede sit forslag, og den konkrete formulering af vedtægtsændringen blev
drøftet. Forslaget blev sat til afstemning med den tilføjelse, at bestyrelsen skulle foretage
en konkret formulering til formel godkendelse på næste ordinære generalforsamling.
Afstemningen viste det nødvendige flertal for ændringen, som dermed var principielt
godkendt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2019
Kassereren henviste til det fremsendte budgetforslag. De afsatte beløb til udbedring af
stenbelægning på østmolen samt indsats mod pæleormsangrebet blev fremhævet.
Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, kunne dirigenten konkludere, at budgettet
var godkendt.
6. Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2019
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent og takster for 2019.
Der var ikke indsigelser og forslaget var dermed godkendt.
7. Valg af bestyrelse
På valg var formand Christian Ilsøe samt bestyrelsesmedlemmerne Bent Frandsen og
Johs. Egede Olsen. De pågældende var villige til genvalg. Da der ikke fremkom andre
kandidater, blev Christian, Bent og Johs. genvalgt.
Som suppleanter blev Tom Bøgeskov-Jensen og Christoffer Ehrenberg genvalgt.
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8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Som revisorer blev Kim Ernst blev genvalgt og Jette Hansen nyvalgt.
Som revisorsuppleant blev Jørgen Dam genvalgt.
9. Eventuelt
Herunder drøftedes havnefogedens tilstedeværelse på havnen og svartider ved kontakt.
En snarlig ny udgave af havnen hjemmeside blev omtalt. Endvidere drøftedes brandfare i
bådene på land og i vand, herunder pligten til opsyn ved el-tilslutning. Der var spørgsmål
til tjek af forsikring og behov for tjek af speedbådskørekort ved salg af årskort til
slæbestedet.
Der var herefter ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
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