
Generalforsamling onsdag den 21. februar 2017 
Afholdt i SBK klubhus kl. 19.00-21.00 
 
42 antal stemmeberettigede medlemmer er mødt op. 
 

 
Thomas bød velkommen til generalforsamling 2016. 

Valg af dirigent. 

• Niels Hansen blev enstemmigt valgt og erklærede generalforsamlingen lovlig da det er 
lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 

• Der indkaldes efterfølgende til extraordinær generalforsamling, da vi ikke er de 96 
medlemmer mødt op som det kræver for at vedtage ændringer til vedtægter.  

 

 
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Thomas gav beretning for årets gang herunder også begrundelse for tilpasning af næste års 
budget.  
Beretningen blev godkendt. 

 
2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse. 

Tina fra TH-regnskab gennemgik regnskabet samt budget. 

Debat omkring vedligeholdelse af bro-omlægning samt kassekredit. 
Thomas gennemgik budgettet for de kommende år. 

Pt. 29 ledige pladser. Der er dog henvendelser om nye pladslejer. 
Fritagelse for vandafledning. Kan vi det? – evt. med tilbagevirkende kraft? 
I det ”nye hak” kan der måske ligge katamaraner eller som gæsteplads? 

Godkendt 
 

 
3. Fastsættelse af takster i takstregulativ. 

• Ændring af indbetaling af leje til 1. marts og 1. september. 

• Lejeforhøjelse 3% i ht. vedtægter 

• Gæsteleje bibeholdes 
Tjek takstregulativ og str. om det hænger sammen! Kommer med på den ex. gen. til vedtagelse.  

 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 

• Ændring af vedtægter omkring offentliggørelse i klubblad slettes 

• Ændring af vedtægter omkring statsautoriseret revisor ændres til revisor. 

Kommer med på ex. gen. til vedtagelse 

• Forslag til nye A/B/C kontrakter. Husk det er kalenderår kontrakterne skal gælde  
o Forslag B - B-kontrakt er trukket tilbage 

o Forslag D – A-kontrakt er med på ex. gen. 
o Forslag C – C-kontrakt er med på ex. gen. 

Rigtig god dialog omkring havnepladser og priser.  

Forslag til ét-årige kontrakter på prisniveau med vore naboklubber. Preben Riis vil gerne være 
med i dialog omkring nye kontrakter og priser. Ca. ned med omkring 25%. Dette forslag 

kommer med på ex. gen. 
5. På valg er Hans Jørgen Kjær Jørgensen, der er villig til genvalg. 



Genvalgt 
 

 
6. Valg af 1 medlem til bestyrelsen - Nicolai Widding Sehested opstiller. 

Nicolai er valgt. 

 
 

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

Søren Aaskov er valgt. 
 

 
8. Valg revisor. 

Valg af revisor må videregå til den ex. gen., da vedtægtsændringerne skal vedtages, inden vi kan 

vælge revisor. 
 

9. Eventuelt. 

• Forslag - Sæt skilte på havnepladser om hvor brede de er. 

• Skema opdateres med pladsstr. 

• Små joller på vinterpladsen får vi lejeindtægt på. 

• Kan vi indleje en Manitou til at flytte stativer med? 

• Åbne slæbested for gæster! Kan der laves en løsning med chiphængelås og opdatere vores 

nøgler med den? 
o Kontakt evt. Søren Rosborg 

• Søren Karstofte er ny ”nøgleperson” – kontaktoplysninger på bådeklubbens hjemmesiden 

• Havnefoged: 
o Et automatisk system koster omkring kr. 86.000 (som bestyrelsen har undersøgt) 
o Forslag til hver især at gå en runde på havnen efter en vagtordning 

o Kalvø – Genner Bugt har fået en billig automatløsning – tjekkes! 
o Evt. sponsorat til indkøb af nøgleordning fra Dong – koordinering med bådeklubben 

o Skilte på hver bro omkring betaling af havnepenge 

• Takstregulativ. Vi har en opgave omkring deposita ved opsagte pladser 
o Simplificering af takstregulativ, så det er forståeligt 

▪ Richard Lindquist vil gerne være med i den gruppe 

• Tjek kontrakten på nettet om den er rigtig mht. depositum 

• Lys på ydermolen??? Afmærkning…. 

• Brug postkassen til gode ideer 
 

 
Thomas takkede for god ro og orden. 
 

Referent 
Randi Sylvester 
21/2/2017 


