Bestyrelsen beretning ved generalforsamlingen 2016
Arrangementer
Siden sidste generalforsamling har I medlemmer i SBL været indbudt til at deltage i hele 12
forskellige arrangementer. Arrangementerne har bestået i en skønsom blanding af sejlads, foredrag
og fester, ikke mindst vores festlige fødselsdagsfest her i februar.
Nogle arrangementer har været arrangeret af aktivitetsudvalget og festudvalget. Andre har været
arrangeret af havnens to øvrige klubber, og atter andre har været et resultat af det gode samarbejde
mellem de tre klubber.
Vi tror, at deltagerne i disse arrangementer har været glade og tilfredse. Men vi så gerne, at mange
flere kommer og deltager.
Klubhus
Lige som i 2014 har vi også i 2015 måttet købe os til rengøring og vedligeholdelse af klubhuset. Det
er jo desværre ikke som tidligere noget vi bare får klaret gratis af frivillige. Der skal ikke lyde nogle
bebrejdelser i den anledning. Vi må bar konstatere, at det belaster vores økonomi, så vi snart må
bide i det sure æble og forhøje kontingentet for første gang i ni år.
Havnen
2015 blev året, hvor vi fik en ny havnefoged i Ishøj Havn. Det er vores indtryk, at han er faldet godt
til i havnen, og at havnens brugere er glade for den måde, som Frederik udfører jobbet på. Sidst på
året fik vi også en havneassistent Kasper, der efter alt at dømme er faldet godt til. Vi har nu et
personale i havnen, der lægger vægt på at yde havnens brugere en god service, og som indbyrdes
har det godt med hinanden.
Udskiftning i bestyrelsen
Hanne og Bjørn ønsker ikke genvalg som henholdsvis kasserer og formand. Hanne er dog villig til
at lade sig vælge som almindeligt bestyrelsesmedlem. Susanne ønsker heller ikke genvalg.
Disse udskiftninger er ikke udtryk for uenighed i bestyrelsen. Det er blot en almindelig udskiftning,
der i øvrigt blev annonceret allerde på sidste års generalforsamling. Men der er altså plads til friske
kræfter i bestyrelsen.
Fremtiden
Netop fordi vi kendte til disse udskiftninger, har vi i bestyrelsen brugt en del tid på, at snakke om
SBL's fremtid. I den forbindelse udsendte vi også et spørgeskema og afholdte et medlemsmøde i
januar. Vi i bestyrelsen har opfattet tilbagemeldingerne fra jer medlemmer som en meget optimistisk
opfordring til at forsætte bådelaugets nuværende aktiviteter.
Flere lovede heldigvis også, at påtage sig nogle af de hverv, som vi vidste ville komme på valg her
ved generalforsamlingen.
Afslutning
Til slut vil bestyrelsen gerne takke for et godt samarbejde med alle, der i det forgangne år har
varetaget valgte hverv i SBL. Tak til de tre vigtige udvalg, der tager sig af fester, aktiviteter og
klubhuset. Også en stor tak dem, der mere ad hoc har påtaget sig at løse opgaver til vores fælles
bedste. Sidst men ikke mindst en stor tak til alle jer laugssøstre og -brødre for støtte, gode råd og
hyggeligt samvær.

