Noldshavn
Referat af generalforsamling D. 19 marts 2019

1: Valg ad dirigent:
Happer

2: Valg af stemmetællere.

Ole og Mikael

3: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt, jeg kan se med alle de forslag der indkommet kan
det godt gå hen og blive en lang aften.
Lidt uheldigt var vi to fra bestyrelsen, der havde valgt at stikke af på vores livs tur, samme år. Men
da ingen er u-undværlige var vi sikker på at det nok skulle gå. Mette og jeg havde egentlig planlagt
at skulle havde været af sted året før, men nogle hospitals besøg gjorde at det først blev i 18. Jeg
havde sikret mig afløser til græsslåning og havde glædet mig til at andre skulle slås med
plæneklipperen, det blev dog anderledes da vi fik århundredes sommer, ingen vand og ingen græs.
Finn havde påtaget sig jobbet som havneansvarlig, og det havde han med det forbehold at Ole ville
fortsætte i jobbet de måneder han var væk. Det var vi nok ikke gode nok til at formidle til
medlemmerne, da jeg har fornemmet en vis utilfredshed. Men Ole gjorde et godt stykke arbejde
og vi kom hjem til fuldt udlejet havn, tak til Ole.
Ja en fantastisk sommer og jeg ved at mange af vores medlemmer benyttede den til korte og
længer sejlture.
Vi fastboer har som det nok ikke kan havde forbigået nogen, haft lidt problemer med kommune og
Næstved Havn ( havnedirektør). Det blev lagt ud som at vi boede ulovligt, hvilket vi ikke kunne
forstå da vi helt lovligt havde fået en folkeregister adresse. Problemet med kommunen vist sig at
være at nogle af os ikke havde fået i plads nr. men kun Kanalvej 24 A og så er det åbenbaret svært
at gennemskue at det er både vi boede på og ikke et lokum. Men det bliver rettet nu og så er alt i
den skønneste orden i vi er lovlydige borger.

Vi har dog en udfordring med en byggelinje, eller det må være en vandlinje, som ingen ud over
kommunen har været bekendt med, og der vil jeg kort give ordet til Ole, som er den der har været
vores talsmand, og han kan bedre redegøre, hvad den for af betydning for havnen.

Når men udover de her problemer, som vi hovedsageligt mener må Næstveds havns. Så føler jeg
at vi har en lille velfungerende havn og nu også takket være vores kasser en havn og klub med en
fornuftig økonomi.
Vi har haft et lidt anstrengt forhold, med vores samarbejde med Næstved Havn ( igen
havnedirektøren) som har haltet lidt, men det ser ud ifølge pressen , at der er lys forude.
Jeg vil gerne slutte med at takke de medlemmer der i årets løb har bidraget til havnen, det gælder
Stig med beddingen, Tommy med hjemmesiden, og alle andre der har hjulpet.
Og ellers vil jeg bare håbe at vi for en lige så god sommer og sejlsæson igen i år.

4: Forlæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse.:

Det blev godkendt

5: 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 vinterhalvår Motivation: Indtil dato, er alle medlemmer med til at betale de
ekstra udgifter, der trods alt er, ved at holde åben i vinterhalvåret.:

Der blev diskuteret meget om hvilken af de 2 forlag der var det rigtige og det endte ud i en
afstemning hvor forlag B blev valgt med 17 for og 6 imod.

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.:

Der blev lovet mere åbenhed omkring fordelingen af de 20.000 kr.

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.

Svar 1+2: Vi har haft sendt vedligeholdsplaner til Næstvedshavn, men de er desværre blevet
overset, vi har også haft kontakt til dem flere gange, men dette er desværre også blevet ignoreret .
Et stort ønske, vil være at flere, vil møde op til arbejdsdage og der vil blive lavet flere af dem.

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.

Vi vil undersøge hvad der kan gøres

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.

Dette er både tilgængelig på hjemmeside og opslagstavlen på havnen.

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.

Er svaret længere oppe

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.

Helt enig, vi har også haft det oppe og vil være noget vi snarest ville bringe i orden

7: Fækaliesuger?

Er i gang med at undersøge forskellige muligheder

8: Arrangere fælles ture, grillaftner, arbejdsweekender? Kunne det være noget foreningen skulle gøre
noget mere i?

Kunne være helt fint med et festudvalg, indtil videre har Søren og Mikael meldt sig

6: Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bådplads betaling.

Baseret på samme tal som for 2018, måske med en mindre forhøjelse

7: Valg af formand, ulige år.
Tage og Søren stiller op

I første omgang var der stemmelighed, så der blev stemt om, her blev Søren valgt med 12 mod 11

8: 8. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer på valg
Tage ønsker ikke genvalg.

Martin blev valgt

Monica ønsker ikke genvalg. Jacob blev valgt

Mødet stopper da Kassereren og den konstitueret formand ønsker at trække sig og den nye formand bliver
bedt om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
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