Referat fra generalforsamling i
Sønderballe Bådelaug
Tirsdag den 6. februar 2018. Referent: Jacob Schultz
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Valg af dirigent.
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Bestyrelsens
beretning

Rolf Ebbesen blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt
korrekt, og derfor også beslutningsdygtig.
Sæsonen 2017
Vådere, solfattigere og lavere temperatur end normalt. Den laveste
maksimale sommer-temperatur (26,6 grader) som er målt nogensinde.
2017 blev de tiendevådeste år siden 1874. Sådan skriver DMI.
Det svarer til, hvad Sønderballe Bådelaugs medlemmer oplevede i
2017.
Nogle medlemmer kom aldrig ud at sejle. Enkelte fik aldrig båden i
vandet.
Gæstesejlerne kom heller ikke i samme tal som tidligere år.
Vi fik ikke det ønskede ud af sejler-sæsonen, men vi fik indhentet lidt
af hyggen på havnen i forbindelse med arbejdsweekender, standerhejsog -stryg samt ved vore to velbesøgte fælles grillarrangementer.
Overordnet økonomi
Det blev en ringe gæstesejler-sæson, og det medførte, at vi kommer ud
med underskud på driften.
Udmeldte medlemmer venter på udbetaling af andel, fordi pladserne er
lejet ud og ikke solgt.
Med foreningens pressede økonomi er sikringen af flyderne en opgave,
som skal udføres i trin og med egen arbejdskraft. Bestyrelsen har
diskuteret oprettelse af flere store pladser, som der er efterspørgsel
efter. Herudover er bestyrelsen enig i, at fiskerhusets fremtid i
foreningen skal afklares.
Flyderne
Vi har været forskånet for storme fra syd/øst, så flydernes tilstand har
været stabil i 2017.

Projekt med bølgeskærm.
Bestyrelsen bestilte en ingeniør til at udarbejde et skitseforslag til en
bølgeskærm af træ opført parallelt med øst-flyderne. Omkostningerne

for projektet blev estimeret til 3 millioner. Bestyrelsen har derfor
stoppet arbejdet med projektet. Hvis vi skal sikre flyderne mod bølger
fra Syd/øst, bliver det et projekt med frivillige kræfter fra bådelauget.
Pilotprojekt
Niels Jørgen Kromann ønsker at starte anlægget af en bølgeskærm af
træ og net tidligt i foråret 2018. Måske med en gruppe af pensionister
suppleret af arbejdskraft fra arbejdsweekenderne. Vi starter indefra, og
arbejder ud af, indtil vi løber tør for pæle. Herefter evaluerer vi, inden
der købes nye materialer.
Arbejdsweekender
Bestyrelsen lagde sig fast på to store hold til to arbejdsweekender i
foråret 2018. Det bliver i uge 14 og uge 15. Der vil snart blive lavet en
liste over, hvilken weekend medlemmerne skal deltage.
Slæbestedet
Havnemesteren fortæller, at mobilepay-løsningen er blevet taget godt
imod af bådtrailer-folket.
Toiletter er blevet offentligt tilgængelige
Der er flyttet et ekstra stykke arbejde over på Sønderballe Bådelaug,
efter offentligheden har fået adgang til toilettet. Det har givet svineri og
ekstra rengøring nogle gange.
Bestyrelsen har diskuteret, hvorledes havnemesterens rengøring skal
betales, efter medlemmerne kan bruge faciliteterne uden nøgle. Vi
mener ikke, udgiften skal lægges på kontingentet. Systemet vil fortsat
være sådan, at medlemmer får nøgle udleveret af havnemesteren mod
en symbolsk betaling.
For at begrænse offentlig brug af toilettet overvejer vi at installere en
el-lås, som for eksempel lukker mellem 18:00 og 10:00. Fra 1/10 og
hele vinterhalvåret skal bygningen være låst.
Skift i bestyrelsen
Sønderballe Bådelaug har været uden formand siden oktober.
Bestyrelsen mente, at det ville være fjollet at udnævne en ny formand
for tre måneder. Vi mener, den nye bestyrelse skal konstituere sig på
den bedste måde.
Suppleant Jakob Olsen er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Aksel.
Tak til Aksel
På grund af stigende arbejdspres i Aksels firma, udtrådte han af
bestyrelsen i efteråret . Beskeden blev modtaget med beklagelse. Aksel
har bidraget til bestyrelsesarbejdet siden 2013 og været formand i knap
to år. Aksel har tilbudt at stå for havnens el i fremtiden.
Tak til Ole
Ole genopstiller ikke til bestyrelsen i 2018. Beskeden blev modtaget
med beklagelse.
Ole har gennem 14 år været involveret i bestyrelsesarbejdet, men vil
fremover gerne give en hånd med uddelegerede opgaver i forbindelse
med sociale sammenkomster i bådelauget.

Tak til Mikkel
Mikkel tilførte bestyrelsen masser af energi og gode idéer. Men Mikkel
er blevet far, og familien har krævet mere opmærksomhed, end han
forventede. Derfor ønsker Mikkel at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen håber, Mikkel vil hjælpe med at organisere arbejdet med
arbejdsweekenderne fremover.
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Fremlæggelse af
regnskab og budget
(Ved kassereren).
Fastsættelse af
kontingent.
Behandling af evt.
indkomne forslag.

Regnskabet blev godkendt.

Kontingenter ændres ikke.
Havnemester Niels- Jørgen Kromann foreslog:
Nye takster for strøm:
En hel sæson, kroner 1000,00.
Per døgn, kroner 20,00.
Forhøjelse af havnegebyr for gæstesejlere:
5-10 meter, kroner 120,00
10-14 meter, kroner 140,00
14 og derover, kroner 160,00
Forslagene om takster blev vedtaget.
Skiltning om parkering.
Blandt andet angående trailere som står parkeret i mere end 8 dage
uden aftale med Havnemesteren. De vil den blive fjernet.
Vedligehold af bølgebrydere og anden klargøring foregår på
arbejdsweekender.
Disse forslag mente generalforsamlingen, bestyrelsen kan tage stilling
til.
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Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

Ole Stig Andersen, Aksel Rolskov og Mikkel Smenge udtrådte af
bestyrelsesarbejdet.
Jacob Schultz var ikke på valg.
Egon Jørgensen, Jan Jessen, Jakob Olsen og Erik Lind blev valgt.
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Valg af 2
suppleanter til
bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Egon Jørgensen.
Næstformand: Jakob Olsen.
Kasserer: Jan Jessen.
Sekretær: Jacob Schultz.
Medlem: Erik Lind.
Klaus Hebsgaard modtog valg som 1. suppleant.
Poul Erik Hansen modtog valg som 2. suppleant.
Klaus Hebsgaard modtog valg.
Jeppe Hamann modtog valg.
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Valg af 1
revisorsuppleant
10 Valg af 2
broformænd
11 Eventuelt.

Anne Hamann modtog valg.
Erik Lind og Jacob Olsen modtog begge modtog genvalg.
Et medlem mente, at det er svært at passere i havnen, når der ligge
store både på indersiden af syd-flydebroen. Medlemmet mente, det er
uoverskueligt, og at man skal zig-zagge for at komme ind i havnen.
Flere andre medlemmer mente, at der er god plads sammenlignet med
mange andre små havne.

