Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.
1. Valg af dirigent.
Martin Magnussen enstemmigt valgt.
Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt.
2. To stemmetæller valgt.
Lotte Runge og Carsten Danielsen.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Et kig tilbage på året der er gået.
Vi arbejder stadig på at forbedre klubbens økonomi. Bestyrelsen mener vi er godt
på vej, men der er dog stadigt ikke plads til større aktiviteter.
2015 har været præget af udfordringer med klubhus og udendørsarealer, der led
væsentlig under det store kloakarbejde. Der er brugt mange timer i bestyrelsen
på håndtering af dette. Men resultatet kan nu ses på et nyrenoveret klubhus med
nyt gulv, nymalet og det er rettet op, så det igen står vandret.
Udendørs arealet er også genetableret, lige med undtagelse af arealet fra
klubhuset og ud mod vejen.
Tilfredshed med vores fælles arbejdsdag, som havde stort fremmøde, hvor
vinterpladsen fik en god omgang, der blev klippet buske og ikke mindst blev der
lagt nye plader på skur og terrasse.
De nye initiativer for at forbedre klubbens økonomi, som bestyrelsen har lagt ud
som forslag til generalforsamlingen, blev berørt
Også en ny prispolitik på vinterpladsen blev nævnt.
Næstformandens gode dialog med Næstved Havn er kommet rigtig langt, dog har
vi stadig en udfordring med hensyn til yderbroen, som efter Næstved Havns
mening ikke må benyttes, og i den forbindelse har vi oplyst Næstved Havn, at
vores medlemmer er gjort bekendt med dette, og at vi derfor fremover ikke vil
påtage os ansvar eller holde opsyn med denne, kun forholde os til om evt.
gæstesejlerer tilslutter sig klubbens el standere.
Bestyrelsen vil dog stadig arbejde på at få en aftale i stand, som gør at vi kan
disponere over pladserne på yderbroen.
Ændringer af pladser blev nævnt, hvor der er flyttet nogle pæle, nedlagt en plads
og dermed blevet nogle flere store pladser, som der er stigende efterspørgelse
efter.
Vinterpladsen blev nævnt og en manglende orden på denne. Formanden som er

ansvarlig for denne, lovede at der skulle blive rettet op på dette.
Også mere justits om klubbens affaldshåndtering. Vores container er kun til
restaffald/ husholdningsaffald. Alt andet bedes medlemmerne selv bortskaffe.
Samarbejdsaftalen med Skarøksen, om blandt andet beddingen, fungerer tilfredstillende.
Der blev takket for den frivillige arbejdskraft og for de materialer, der er blevet
leveret til fornyelse på beddingspladsen.
Tilfredshed med de mange gæstesejler, vi har haft. Gode faciliteter trækker gæster
til.
Nævnt blev også fordelen ved at vi har flere fastboende i havnen. Dette mindsker
risikoen for ubudne gæster, og er også med til, at klubhus og området er velholdt.
Aftale med Marineforeningen omkring udgifter til drift at toiletter, er kommet
i stand.
Tak til Keld Funk klubbens afgående kasserer, som i øjeblikket befinder på en job
relateret
rejse til Island. Tak for en stor indsats for klubben. Det er en stor del hans fortjeneste at klubbens økonomi er blevet rettet op. Og en ny kasserer kan se frem
til, at overtage et velfungerende regnskabsstystem. Fortsat held i dit fremtidige
virke.
Tak til alle, der hjælper til i hverdagen. I den forbindelse blev nævnt næste
arbejdsdag den 30 april.
Søsætning og standerhejsning d. 9 april.
Ligeledes blev nævnt et kommende arrangement som er i støbeskeen. Nemlig et
Åbent Havn arrangement den 29 maj. Her kunne Tage supplere lidt med tankerne
for dette. Der søges blandt andet medlemmer som vil åbne deres både for gæster
og evt. sejle en tur på Fjorden med disse.
Ole supplerede også bestyrelsens beretning med lidt om den handlingsplan der skal
udfærdiges om vores affaldsordningen og håndteringen af denne.
Herefter afsluttede formanden beretningen.
Og denne blev godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab.

Ved formanden i Kelds fravær.
Vand og elforbrug blev fremhævet. Med hensyn til vand lovede bestyrelsen at
være mere obs. Men en del af merforbruget i år kan vedrøre afregningen af det
store vandspild, vi havde i forbindelse med kloakeringen.
Hvad el angår, skulle et af bestyrelsens fremlagte forslag gerne kunne mindske
dette forbrug i regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag om elmåler til alle både, der ønsker landstrøm og afregning
af strøm på årsbasis. Dette afstedkom lidt diskussion. Dels blev der foreslået et
vis gratis forbrug pr. båd
Bestyrelsen lovede, som kompensation for merudgiften af pladslejen, ikke
at indeksregulere det næste år. Hvilket for øvrigt heller ikke var sket de sidste
år.
Derefter blev forslaget sendt til skriftlig afstemning og vedtaget med 20 stemmer
For og 2 imod.
Bestyrelsens næste forslag, om fremrykningen af betaling af medlemskontingent
og pladsleje, fra nuværende praksis i marts måned til først i januar. Begrundelsen
er at vi har problemer med at kunne betale første rate til Næstved Havn, forfald
i januar måned. Ligeledes med Seas med betaling i februar.
Samme problematik om efteråret, hvor den nuværende betaling for vinterplads
i oktober, ønskes rykket til september.
Forslaget blev efter lidt snak enstemmigt vedtaget.
Forslag fra Tom Frandsen.
1. Afregning vinterplads, til dette havde bestyrelsen allerede udfærdiget et forslag
om en m2 pris på 30,00 kr. og et ekstra gebyr på 500,00 kr. for båd nr. to på
vinterpladsen. Under dette punkt kom man også frem til, at både der ligger i
vandet om vinteren, skal betale det samme som på vinterpladsen. Begge disse
reguleringer kan dog først blive gældende for vinteren 2017 – 2018, da prisen
for kommende vinter er vedtaget i budgettet på sidste generalforsamling.
2. Optagelse af passive medlemmer. Dette blev kraftigt frarådet fra flere medlemmer
som en dårlig ide, og forslaget blev frafaldet.
3. Mere åbenhed om fripladser. Der blev ytret ønske om åbenhed, hvis bestyrelsen
bevilgede fripladser. Bestyrelsen var enig i dette.

4. Nedskrivning af indskud, med begrundelse i at et medlem, der måske allerede
efter års medlemskab fortrød, ville havde mistet de 4000,00 kr.

Bestyrelsen mener, at nye medlemmer bliver meget grundigt orienteret
om, at det indbetalte indskud, ikke bliver tilbagebetalt.
De penge der kommer ind i form af indskud er med til at drive havnen. Hvis
disse skulle tilbagebetales, skulle de penge findes på anden vis
Dermed blev forslaget frafaldet.
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pladsleje.
Formanden fremlagde og dette blev vedtaget.
7. Valg af kasserer.
Da Keld ikke ønsker at genopstille, blandt andet på grund af større udfordringer
og større arbejdspres på hans job.

Der blev foretaget skriftlig afstemning og her løb Steen Fredriksen af med sejren
13 stemmer mod Tommy Lindegaards 7.
8. Valg af øvrige bestyrelse.
Ole genopstillede og blev enstemmigt genvalgt.
9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Monica Dønkjær blev genvalgt.
10. Valg af revisor.
Carsten Danielsen blev valgt.
11. Valg af revisor suppleant for et år.
Tommy Lindegaard blev valgt.
12. Evt.
Her blev fremført ønske om en strammere politik vedrørende oprydning på
vinterpladsen, især med hensyn til både der henligger i flere år.
Generalforsamlingen sluttede med en tak fra både dirigent og formand for god ro og
Orden, og for positiv ånd.
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