Referat af ordinær generalforsamling i Bisserup Sejlklub.
Sted:
Bisserup Forsamlingshus
Tid:
Søndag den 11. marts 2018 kl. 10,00
Bisserup den 11. marts 2018.
Foreningen byder på morgenkaffe med brød.
Dagsordenen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
Valg af dirigent. Jørgen Sørensen blev enstemmigt valgt og konstaterede
generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med 24
stemmeberettigede medlemmer.
2.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden Jens Chr. Eskjær
Jensen berettede. Enstemmigt godkendt.
3.
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år. Fremlagt af kasserer Andres
Eskjær Jensen. Enstemmigt godkendt.
4.
Forelæggelse af budget for det kommende år. Fremlagt af kassereren.
Enstemmigt godkendt.
5.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret. Enstemmigt vedtaget.
6.
Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen forslag til ændringer i vedtægter
og ordensreglement. Enstemmigt vedtaget. Se nedenfor.
7.
Godkendelse af den af bestyrelsen valgte kasserer Andres Eskjær Jensen.
Godkendt med applaus.
8.
Valg af bestyrelse som foreskrevet i vedtægternes § 11, stk. 3. Se nedenfor.
9.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Se nedenfor.
10. Eventuelt. Her blev fremført mange spørgsmål angående 1) rengøringen som
pligtarbejde. Bestyrelsen har vedtaget at vi i 2018 skal prøve at organisere
rengøringen i bad og toiletrummene som pligtarbejde. Det blev overdraget
sekretæren at lave en liste medlemmerne kan skrive sig på og lave den
endelige fordeling. Flere har allerede skrevet sig på listen. Se bestyrelsens
beretning for 2017. 2) Flydebroer. Bestyrelsen er bekendt med at flere pæle i
broerne er stærkt beskadiget af pæleorm. Flere skiftes, men en løsning på
længere sigt blev diskuteret. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra to firmaer. NBC
Marine og Marine design. En udskiftning af nuværende pælebroer med
flydebroer og fjernelse af eksisterende broer vil koste omkring en million kroner.
Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med overvejelserne. Heri også
hvordan det kan finansieres. Bestyrelsen undersøger om fonde kan søges.
Formand og Dirigent takkede for god ro og orden.

Ad 6.
§ 15 i vedtægterne ændres fra:
Vedtægtsændringer.
Forandring i disse vedtægter ….
Ændres til:
§ 15 Ændringer af vedtægter og ordensreglement.
Forandringer i disse vedtægter og ordensreglementet kan ske på........
Begrundelse:
Der er ingen beskrivelse af, hvad der kræves for at ændre ordensreglementet. Enstemmigt
vedtaget.
Ændringer af ordensreglement
Ny § 16 §
Det er tilladt bådpladsejere at udlåne båden til overnatning i 2 på hinanden følgende døgn.
Herefter betales den daglige normale gæsteleje til havnen. I fald bådpladsejeren vælger at
benytte portaler (f.eks. Boatflex, Airbnb eller lignende), der formidler udlejning, skal dette
meddeles bestyrelsen og i så fald betales normal gæsteleje fra første udlejningsdag.
Bådpladsejeren er i alle tilfælde ansvarlig for at afregne gæstelejen til Bisserup Sejlklub.
Begrundelse:
Overnattende gæster i sejlklubbens både vil øge livet på havnen, men det giver også øget
forbrug af vores faciliteter, hvorfor det er nødvendigt med en betaling.
§ 16 og 17 ændres til henholdsvis § 17 og 18.
En del diskussion af hvad det det egentlig betyder. En bådejer kan overnatte i sin båd
som bådejeren ønsker. Bestyrelsen ser det som en reaktion på at FLID er blevet bekendt
med problemer med lang tids ophold i bådene. Bestyrelsen bør til næste
generalforsamling overveje en mere tydelig formulering. Enstemmigt vedtaget.
Ændring af § 5.
Et medlem, som ophører med at have båd, kan højst reservere sin plads i 2 år.
Ændres til:
Et medlem, som ikke benytter sin bådplads i en periode på 2 år mister retten til sin plads.
Begrundelse:
Mere realistisk beskrivelse af, hvad vi oplever. Enstemmigt vedtaget.
Ad 8.
Jens Christian Eskjær Jensen - som formand, Harly Bruun Jørgensen og Freddy Dahl
Thomasen er på valg for de næste 2 år. Alle accepterer genvalg. Alle tre enstemmigt
genvalgt.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul H. Olsen og Christian Hansen som
bestyrelsessuppleanter. Begge enstemmigt genvalgt.
Ad 9.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Popp Andersen og John Donald Hansen som
revisorer og Jørgen Sørensen som revisorsuppleant. Alle tre enstemmigt genvalgt.

Jørgen Sørensen
dirigent

Klaus Gøtzsche-Larsen
referent

