BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF GENERALFORSAMLING d. 27. marts 2022
1. Valg af dirigent
Leif Iversen blev valgt. Leif præsenterede sig som formand for den nyetablerede
Jægerpris Kajakklub. Der var ingen indsigelser imod generalforsamlingens indkaldelse og
beslutningsdygtighed.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden henviste til den fremsendte beretning. Fra beretningen fremhævede han:
- etablering af nye broer, hvor både tidsplan og budgetramme overholdes.
- opfordring til at bruge de nye rød/grøn skilte
- fastlæggelse af standard for trappe op/ned til de nye broer (der informeres senere
herom)
- øget fokus fra bestyrelsen på at havnens regler overholdes, bl.a. reglerne om at
både højest må stå på land i to år, at der affendres og fortøjes korrekt samt at
der kun købes både, der passer til den tildelte plads.
- at havnen har været godt besøgt i den forløbne sæson, bl.a. af autocampere
- en tak til de, der yder frivilligt arbejde, men at flere gerne må bidrage, så udgifter til
fremmed arbejdskraft minimeres.
- at der kassererposten tildeles friplads for den store arbejdsbyrde, der medfølger.
- at bestyrelse eller havnefoged kontaktes, hvis der er spørgsmål eller ting man
undrer sig over, så rygter og sladder undgås.
Formanden oplyste, at der i forbindelse med standerhejsningen den 23. april foretages
indvielse af de nye broer. Endvidere afholdes en kort arbejdsdag fra kl. 12 til 15, hvor
havnen gøres klar til sæsonen.
Efter nogle få spørgsmål og kommentarer kunne dirigenten konkluderede, at beretningen
var taget til efterretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021
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.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at el-tilslutning til havnens standere kun er tilladt
når bådejeren er på havneområdet. Længerevarende el-tilslutning skal ske via bi-måler
og der skal betales for el-forbruget. Bi-måleren kan rekvireres hos havnefogeden.
Der blev spurgt om mulighed for at købe egen måler. Dette er ok, hvis afregning sker
efter reglerne. Der var spørgsmål til den foreslåede afregningspris på kr. 3,- samt til el
forbruget i klubhuset.
Da der ikke var indsigelser mod forslaget, kunne dirigenten konkludere, at det var
vedtaget.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2022
Kassereren henviste til det fremsendte budgetforslag. Der var ingen indsigelser og
budgettet var dermed godkendt.
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6. Fastlæggelse af kontingent og øvrige takster for 2022
Bestyrelsen havde foreslået forhøjelse af kontingentet for plads på land fra kr. 1350,- til
kr. 2000,- samt fastholdelse af øvrige kontingenter og takster.
Der var ikke indsigelser og forslaget var dermed godkendt.
7. Valg af bestyrelse
På valg var formand Christian Ilsøe, bestyrelsesmedlemmerne Bent Frandsen og Tom
Bøgeskov- Jensen, alle var villige til genvalg. Der var ikke andre kandidater, så alle 3
blev genvalgt.
Som suppleanter blev Per Svendsen og Bente Didriksen genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer
Som revisorer blev Mia Zachariasen og Jørgen Dam genvalgt. Som revisorsuppleant
blev Claes Bølge nyvalgt
9. Eventuelt
Herunder drøftedes behov for el til ladning på land, sms til havnefogeden ved f.eks.
længerevarende el-behov til glasfiberarbejde på landplads samt konvertering af lavbro til
joller til lodrette planker ved gæstebro.
Der var herefter ikke yderligere indlæg og dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
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