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Generalforsamling i Høllets Bådlaug. 

  
Torsdag den 23. januar 2020. 

 
Dagsorden: 
 

1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 
2. Valg af dirigent. 
3. Bestyrelsens beretning, herunder arbejds- og projektplan 2020. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
5. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer (bestyrelsen). 
6. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje samt driftsbidrag. 
7. Valg til bestyrelsen: 

 Valg af formand (normalt i ulige år). 

 Valg af kasserer. 

 Valg af sekretær. 

 Valg af revisor. 
8. Eventuelt.    

 
 
Referat. 
 
Ad. 1.  
Fg. formand (Henrik Møller) bød velkommen, og det blev ved optælling konstateret, at der var 
mødt 22 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen. 
 
Ad. 2.  
Hans Rüsz blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.  
 
Ad. 3.  
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, og indledte med at konstatere, at  
sæsonen 2019 har været præget af et par triste begivenheder, idet vi har mistet vores formand 
Kim Jæger og et mangeårigt og værdsat medlem, Margit Hald. 
 
Beretningens hovedpunkter er anført herunder i overskriftsform. 

 Bestyrelsen har siden april bestået af 4 M/K: 

 Formand/næstformand: Henrik Møller. 

 Kasserer:  Søren Sommer Nielsen 

 Sekretær:  Hans Seiberg 

 Pladsmand (m/k): Anette Klattrup. 

 Der er p.t. 4 store pladser og 2 små bådpladser ledige, som vi desværre ikke har nogen på 
venteliste til at overtage.  
Bestyrelsen opfordrede alle til at medvirke til at skaffe nye medlemmer.    

 Bestyrelsen har indført en mere struktureret arbejdsplan, hvor alle medlemmer kan skrive 
sig på til det, som man hver især vil bidrage med. 

 Større opgaver, som er afsluttet inden standerhejsning og søsætning 2019: 
 Fremstilling og montering af nyt bobleanlæg. 
 Syning og montering af svalenet på stor bro. 

 Etablering af nyt redskabsskur. 

 Opsætning af træbeklædning på yderbroen. 
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 Vinterens væsentligste projekter: 
 Etablering af nyt bolværk ved grillpladsen. 
 Nyt dæk på arbejdsflåden. 
 Fremstilling og klargøring af ny spuleaggregat m.h.p. uddybning inden søsætning. 
 Svalenet på stor bro forlænges inden søsætning. 
 Træfældning og nyplantning i h.t. aftale med områdets ejer. 
 Svalenet på stor bro forlænges inden søsætning. 

 God tilslutning til årets ishakkerfest, som blev afholdt på Bramslevgaard. 

 Årets ålegilde var en ubetinget succes med rigtig mange deltagere, som havde en hyggelig 
og festlig aften.  

 
Formanden sluttede beretningen med at opfordre medlemmerne til at byde ind på de resterende 
opgaver inden forårsklargøring og takkede for året, der gik. 
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 4.  
Kassereren (Søren Sommer Nielsen) gennemgik det reviderede regnskab, som er tilsendt alle 
medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 
Økonomien er god på trods af en del ledige bådpladser, og det reviderede regnskab blev herefter 
godkendt uden bemærkninger.  
 
Ad. 5.  
Sekretæren (Hans Seiberg) gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (§ 5, § 7 og § 
9), herunder bestyrelsens hensigt med at stille alle lige m.h.t. antal stemmer/indflydelse ved 
generalforsamlinger i forhold til betalt indskud, kontingent og pladsleje. 
Efter en del indlæg og nogen diskussion blev det enstemmigt vedtaget, at der kan afgives to 
stemmer pr. bådplads. Dette gælder for såvel enlige som par samt medlemmer af 
bådfællesskaber.    
(Hjemmesiden ajourføres snarest muligt med de ændrede vedtægter). 
Herudover blev der vedtaget ændring af tidspunkt for indkomne forslag til generalforsamling samt 
præcisering af bestyrelsens sammensætning. 
  
Ad. 6.  
Der blev ikke ændret på satser for kontingenter, depositum, pladsleje og driftsbidrag. 
 
Ad. 7. 
Torben Tholstrup blev valgt som ny formand. 
Søren Sommer Nielsen blev genvalgt som kasserer. 
Lars Kruse Rasmussen blev valgt som ny sekretær. 
Lissi Hald blev genvalgt som revisor. 
 
Ad. 8.  
Anette Klattrup mindede om tilmelding til årets ishakkerfest på Røverstuen i Rebild. 
Ingen øvrige indlæg under dette punkt. 
 
Dirigenten og formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
 
Efter generalforsamlingen holdt Anette Klattrup under kaffen et spændende foredrag om tursejlads 
(for kvinder) nord for Polarcirklen. Anette opfordrede forsamlingen til, at flere kvinder ”overtog 
roret” en gang imellem for at få gode oplevelser og sejlererfaring. 
 

 
Referent: 
Hans Seiberg 


