Nolds Havn
I henhold til klubbens vedtægter §7, fremlægges dagsorden for den ordinære
generalforsamling d. 19. marts kl. 19.00 som følger.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetæller.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
a. Bestyrelsen foreslår, at dem der beboer deres både helårs, betaler 1000,00 kr.
ekstra om året. Beløbet opkræves tillige medopkrævning af vinterbådslejen.
b. Brugerbetaling for fastboende, for dækning af – Renovation vinter – Varme
klubhus vinter – Strøm klubhus vinter – Varme bad vinter – Strøm komfur
vinter - Strøm køleskab vinter – Strøm emhætte vinter – Vandforbrug vinter.
Beløbet foreslås til 250.00kr. pr. mdr. pr. person. I perioden fra oktober til og
med 31. marts hvert vinter halvår
Motivation:
Indtil dato, er alle medlemmer med til at betale de ekstra udgifter, der trods
alt er, ved at holde åben i vinterhalvåret.
c. Bestyrelsen skal ikke længere kunne råde over 20.000kr. I stedet skal kasserer
have 5.000kr. for hendes/hans store arbejde. Resten af arbejdet i bestyrelsen
skal være frivilligt, som det er alle andre steder.
d. 1.Der tages fat i Næstved havn vedr. vedligeholdelse af vores havn, jeg tænker
at få nogle faste linjer, hvem står for hvad? Næstved havn eller Nolds havn?
Dette bliver tilgængeligt for alle medlemmer.
2. Vedligeholdelse, lamper og strømudtag, der udarbejdes en
vedligeholdelsesplan.
3. De både der ligger som spøgelser, der tænker jeg især på de 2 der ligger på
yderbroen og ikke har været brugt den seneste sæson, kunne man vedtage i
foreningen at man skal vedligeholde sin båd, hvis den ligger her? Ligesom man
i kolonihaveforeninger, ikke accepterer misvedligeholdelse.
4. Opdateret telefonliste på bestyrelsen, og ikke mindst hvem der står for
hvad, så man ved hvem man skal kontakte hvis man spørgsmål, jeg tænker på
havnepladser?, hvem skal man købe nøgle af? Hvor får man poletter til bad?
Altså hverdagsting som kan komme medlemmerne til gode.

5. Åbenhed omkring honorar for at være i bestyrelsen, dette er der meget
snak om i krogene, og det styrker ikke vores foreningsliv at der ikke tales åbent
omkring dette.
6. Tydelige pladsnumre, tænker det kunne være rart for medlemmer, gæster
og ikke mindst bestyrelsen kunne på den måde vide hvem der havde hvilken
plads.
7. Fækaliesuger?
8. Arrangere fælles ture, grillaftner, arbejdsweekender? Kunne det være noget
foreningen skulle gøre noget mere i?
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bådplads betaling.
7. Valg af formand, ulige år.
8. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer på valg9. Valg af suppleant til bestyrelsen ( vælges for et år.)
10. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for et år.
11. Eventuelt.
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