REFERAT
Generalforsamlingen tirsdag den 28. marts 2017
Strandparkens Baadelaug, Ishøj Havn, 2635 Ishøj
Punkt 1

Valg af dirigent: Søren Thiessen
Valg af referent: Hanne Jensen
Stemmetællere: Der blev valgt 2 stemmetællere; en for hver sin side af lokalet.
Dirigenten spurgte de tilstedeværende om det var OK, at et nyt tilstedeværende medlem (som kun
havde været medlem knapt 3 mdr.) også kunne stemme. Der var ingen imod.

Punkt 2

Formandens beretning om det forgangne år.
Der er blevet installeret helårsvand og 3 nye vinduer i klubhuset i 2016 og i marts 2017 er der isat ny
dør. Da der er fejlleveret i forbindelse med døren, vil der senere blive isat fyldning nederst i døren og
mattering øverst i døren.
Der vil blive arrangeret en arbejdslørdag i maj, hvor der skal males klubhus, bænke og borde, hængt
rullegardiner op mm. Klubben er vært ved lidt smørrebrød som tak for indsatsen.
Aktivitets- og turudvalget har i sommer taget hånd om nye medlemmer med råd og vejledning.
Desværre har der været meget lidt tilslutning arrangerede ture og aktiviteter. Kun ture uden båd har
været succes. Man vil derfor prøve noget nyt i år. Hver anden fredag i sommermånederne vil der være
en tændt grill og en grillpølse ved klubhuset.
Sejlsæsonen 2016 – masser af vind til sejlbåde og for meget til motorbåde…
Herefter fortalte Preben Bjørn Hansen (PBH) fra havnebestyrelsen (med dirigentens accept):
Installation af pullertsystem eller andre præventiv tiltag – tages op på næste repræsentantskabsmøde.
PBH opfordrede til, at man også deltog i debatten vedrørende graden af håndhævelse af regler i
havnen - så repræsentantskabet kender medlemmernes indstilling på næste møde.
Vi er en del ældre kontraktejere – og de nye bådejere vil hellere være på årsleje. Der pt. 3 års ventetid
på salg af sin kontrakt med havnen. PBH spurgte, hvad medlemmernes indstilling var til at man bruger
indtægter fra årsleje til at udbetale de mange kontraktejere, der står på venteliste til at få deres
penge. Dette tages også op på næste repræsentantskabsmøde.
Kommentarer til formandens beretning:
Et medlem spurgte, hvordan får adgang til klubhuset. Formanden oplyste, at man skriver til klubbens
email og indbetaler 100 kr. til SBL’s konto, hvorefter man får en e-mail som er ”billet” til at få sit
Tallykey-kort opgraderet på Havnekontoret.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Et medlem spurgte, om ikke havnen kunne sikre, at kommunen ikke renoverer havnen på de
tidspunkter hvor bådene skal op. PBH oplyste, at man forsøger at få kabalen med kommunen til at gå
op, men at det ikke altid lykkes.
Helene Kampmann spurgte, til ensretning af stativtyper. PBH oplyste, at der pt. ikke var planer om at
tvinge nogen til specifikke stativer, men man kan forhøre sig på Havnekontoret, om der er stativtyper
de foretrækker.

Et medlem, som tidligere har ligget i Sydhavnen, glædede sig over den orden der i havnen og over de
gæster vi har om dagen.
Et medlem spurgte til salgsprisen ved salg af kontrakter. PBH oplyste, at priserne i havnen lå helt fast
ved handel efter venteliste. Men hvis man selv sælger udenom ventelisten – kan man sælge til
markedspris/det man kan få.
Punkt 3

Det reviderede regnskab for 2016 blev forelagt og budgettet for 2017 var til godkendelse.
I regnskabet var der forventet et merforbrug til vedligehold af klubhuset. Beløbet tages af klubbens
opsparede kapital. Kassereren oplyste, at vi kom ud af 2016 med mindre underskud end budgetteret.
Et medlem spurgte, om man kan gå ud af flere år med underskud. Kassereren oplyste, at der er blevet
hævet på opsparingen, men at det selvfølgelig ikke kan fortsætte flere år frem. PBH gjorde opmærksom på, at mange af udgifterne skal betragtes som ”investering” i vores bygning. Dan Sundby
gjorde opmærksom på, at IS og SKS begge får tilskud fra Ishøj Kommune, da de er kommunal støttede
klubber med undervisning mm. SBL er en helt selvstændig og selvfinansieret klub.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4

Fastsættelse af kontingent for 2018.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev godkendt.

Punkt 5

Indkomne forslag.
To indkomne forslag fra bestyrelsen.
a)

Forslag til vedr. mandat til Ishøj Havn.

Der har tidligere været dialog om bedre sikring af havnen, men projektet havde været sat i bero for 5
år siden grundet, da der tidligere kun var havnens brugere til at finansiere dette. PBH oplyste at IS
også havde givet havnen mandat.
Følgende tekst blev godkendt. ”Generalforsamlingen giver Ishøj Havn mandat til at arbejde videre
med forslag til etablering af pullertsystem eller andre præventive tiltag i havnen”.
b) Vedtægtsændring vedr. stemmeret.
Efter en del debat kom man frem til følgende forslag, som derefter blev sat til afstemning med
mest vidtgående først.
a) 1 stemme pr. båd
b) 1 stemme til alle uanset form for medlemsskab
c) 1 stemme ved singelmedlemsskab og 2 stemmer ved familiemedlemsskab (dog kun ved
personligt fremmøde)
d) Alle typer af medlemskaber har 2 stemmer (dog kun ved personligt fremmøde).
Forslag a og b blev forkastet. Forslag c blev vedtaget med 24 stemmer for, 4 imod og 1 blank. Herefter
bortfaldt forslag d.
Punkt 6

Valg af formand.
Frank Andersen blev genvalgt.

Punkt 7

Valg af sekretær.
Helene Kampmann ønskede ikke genvalg. Hanne Jensen blev valgt som sekretær.

Punkt 8

Valg af et bestyrelsesmedlem.
Dirch Boesgaard var villig til genvalg. Der ud over opstillede Helene Kampmann og Niels Bargholz.
Dirch Boesgaard fik 28 stemmer blev genvalgt, Niels Bargholz 26 stemmer og Helene Kampmann fik 8
stemmer. Niels Bargholz fik Hanne Jensen’s plads i bestyrelsen, da Hanne Jensen er valgt til sekretær.

Punkt 9

Valg af suppleant i bestyrelsen.

Kurt Grenå, Lars Norup, Helene Kampmann og Jane Jensen opstillede som suppleanter.
Stemmefordelingen blev Kurt 25 stemmer, Lars 20 stemmer, Helene 10 stemmer og Jane 7 stemmer.
Kurt blev 1. suppleant og Lars blev 2. suppleant.
Punkt 10

Valg af revisorer.
Preben Bjørn Madsen og Gert Poulsen var villige til genvalg. Begge blev genvalgt. Valg f
revisorsuppleant: Ingen/ledig

Punkt 11

Valg til diverse havnebestyrelse og repræsentantskab.
a)

Valg af 1 medlem til havnebestyrelsen.
Dirch Boesgaard blev genvalgt.
b) Valg af suppleant til havnebestyrelsen.
Frank Andersen blev genvalgt.
c) Valg af 7 repræsentanter til repræsentantskabet S/I Ishøj Havn.
Lars Jensen, Else Grenå, Allan Jensen, Frank Christensen, og Michael Johansson blev genvalg.
Frank Andersen og Kell Nielsen blev vagt (nyvalg).
d) Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet.
Søren Thiessen blev genvalgt som suppleant.
Punkt 12

a) Valg til aktivitets- og turudvalg.
Medlemmer til udvalget ønskes. Alternativt nedlægges udvalget.
Peter Christensen fortalte, om manglende tilslutning til klubbens arrangementer og ture. Størst succes
var der med arrangementer/ture UDEN båd. Samtidig mindede han, om at man kan melde sig SKS/IS’s
arrangementer. Frank A. fortalte, at hver anden fredag i sommer vil der være en grillpølse ved
klubhuset. NNN foreslog en tur til Sydhavnen for at se kranen.
Aktivitets- og turudvalget består fremover af Pernille Nielsen og Helene Kampmann. Peter C. bistår
med gode råd og vejledning.
b) Valg til bygge- og klubhusudvalg.
Allan Jensen blev genvalgt. Derudover opstillede Kurt Grenaa og Niels Bargholz. Udvalget består
fremover af alle tre.
c) Valg til festudvalget.
Birthe Jensen og Tina Lind blev genvalgt. Endvidere blev Helene Kampmann valgt, men hun har senere
trukket sig.

Punkt 13

Eventuelt.
Lars Norup spurgte til indkøb af ny grill, gerne en gasgrill. Der blev debatteret vedr. gaspriser og
grillpriser. Klubhusudvalget vil arbejde videre med forslaget og komme med indstilling til ny grill.
Peter C. spurgte til markise på klubhuset. Niels B. oplyste, at efter beregning af vinkler og udhæng, har
det vist sig at den vil genere gæster som går på den offentlige sti. Den vil ikke give den ønskede
skygge. Diverse ideer til yderligere overdækning af grillpladsen blev debatteret. Kell Nielsen tilbød at
sponsere et sejl til overdækning, hvis klubben sørger for noget hvori den kan fastgøres.
Klubhusudvalget arbejder videre med ideen sammen med Kell.
Helene K. tilbød sig som gast.
Herefter takkede dirigenten og formanden for god ro og orden på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.35.
Referent:

Dirigent:

