Nolds Havn
Referat af ordinær generalforsamling den 20 marts 2018

Carsten bød velkommen.4

1. Valg af dirigent:
Tommy blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
De stemmeberettigede blev optalt og det blev konstateret at generalforsamlingen
var beslutningsdygtig til evt. vedtægtsændring.

2. Valg af stemmetæller, Eva og Tom

3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år af Carsten Møller:

Bestyrelsen har forsat arbejdet med at forbedre klubbens økonomiske situation
Og vi er godt på vej, hvilket regnskabet for 2017 endnu engang viser, men der etv
stykke vej tilbage førvi kan kikke på større aktiviteter.
2017 var præget af de beslutninger der blev taget på generalforsamlingen i 2017,
hvor vi bl.a. besluttede at leje en del af vinterpladsen ud til ”fiskeklubben” og ikke
mindst at ombygge vores havn i samarbejde med Næstved Havn, således at langt de
fleste pladser blev disponeret mere hensigtsmæssigt end tidligere.
Vores havneanlæg var temmelig slidt og særligt pælene trængte flere steder til
udskiftning og ikke mindst passede mange af pladserne ikke mere med størrelsen På
de både der ligger i havnen.
I fællesskab med Næstved Havn blev vi enige om hvordan ombygningen skulle se ud
og ombygningen var næsten færdig medio maj 2017, hvorefter fordelingen af
pladser kunne påbegyndes.

Denne indflytning gav anledning til nogen rokering blandt medlemmerne inden vi fik
alle både på plads, faktisk var det ikke alle der ”faldt” helt på plads, men det regner
vi med sker i den indeværende sæson.
En forudsætning for ombygningen, var at Nolds Havn gav håndslag på at indgå en ny
og mere tidssvarende kontrakt med Næstved Havn, men dette er ikke lykkedes
endnu da daværende havneudvalgsformand inden kommunevalget besluttede at
standse forhandlingerne, status er at initiativet nu er tilbage på Næstved Havn. Vi
regner med at arbejdet med den nye kontrakt, kan forsætte når den nye
havnebestyrelse vender tilbage.

Flere af klubbens medlemmer, har oplevet lidt uregelmæssigheder i forhold til
modtagelse af fakturaer i den forløbne tid, det beror i store træk på, at vores
kasserer – nu afgået fra klubben ikke har formået at give kasseposten den
opmærksomhed det kræver og dermed ikke rettidigt har lavet opfølgning på
regnskabet. Dette forhold blev bestyrelsen først opmærksom på sent i december
2017, konsekvensen blev at der blev sendt fakturaer ud så sent at pengene ikke
kunne nå at komme ind i 2017.
Ultimo 2017 stod bestyrelsen i den situation at vi faktisk ikke havde nogen kasserer
til bl.a. at afslutte det igangværende regnskabsperiode og ikke mindst, at gøre klar
til 2018, hvilket bl.a. indebar at der skulle tages nyt regnskabssystem i brug.
Vi fik tilbud fra Birgitte Pedersen der tilbød at substituerer kassen, det har betydet,
at vi har fået gransket hele klubbens regnskab – og i det omfang det har kunnet lade
sig gøre, er uhensigtsmæssigheder blevet rettet og medlemmer i restence er blevet
rykket.
Stor tak til Birgitte og Ole for et fantastisk arbejde med at afslutte 2017 og komme
godt i gang med 2018.

Anvendelse af yderbroen, ser desværre ikke ud til at kunne blive i år, men vi vil
stadig arbejde på at kunne bruge den i fremtiden.

Ole har Valgt at gå ud af bestyrelsen, han skal have en stor tak, for det store arbejde
han har lavet og at du har holdt ved til trods for, at du flere gange har haft modvind

i dit virke, du kan gå fra bestyrelsen med oprejst pande og et applaus for dit arbejde
gennem årene.
Jeg selv har besluttet ikke at stille op til næste generalforsamling.
Det betyder at vi skal have valgt en langtidsholdbar bestyrelse – og jeg håber at vi
kan finde kandidaten til den nye formand blandt den nye bestyrelse, således at vi
sikre en vis form for kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

En klub som Nolds Havn, er afhængig af frivillig arbejdskraft – hvis vi skal holde
prisniveauet på et fornuftigt stade – og jeg kan konstatere at der er mange der er
villige til at hjælpe når der er behov, vi har dem der trækker i arbejdstøjet når noget
skal fikses og dem der alene bidrager med gode råd til hvordan tingene skal løses.
Jeg vil sige tak til alle de medlemmer, der hjælper i dagligdagen – Tommy der
vedligeholder klubbens hjemmeside og Alex der altid står til rådighed når noget er
så tungt at bestyrelsen ikke kan ”løfte” det alene.

Vi regner stærkt med at Søsætning og standerhejsning vil være den 5 maj 2018.

4. Forlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Der er på vinterpladsen blevet opkrævet 32,50 kr pr. m2 i stedet for 30 kr m2, dette
vil selvfølgelig blive godtgjort, vi har 70.00 mere end ved samme tid sidste år.
Herefter blev regnskabet godkendt.

5.Behandling af indkomne forslag.

a. Forslag til vedtægtsændring: §5. Kontingent og hæftelse, tilføjes nyt stk. 4 –
Ønsker et medlem ikke at anvende bådpladsen i et år, skal leje betales som
hidtil, bestyrelsen vil herefter vil forsøge at fremleje bådpladsen. Den indbetalte
leje skal straks efter genudlejning refunderes forholdsmæssigt (1/12 dele) til
medlemmet. Et medlem kan kun benytte sig af denne ordning i ét år.

Blev vedtaget med 22 for ud af 25
b. Bestyrelsen indstiller, at tidligere versioner af ”Havnereglementer” annulleres,
således det kun er vedtægterne der er styrende for klubben. Der henvises i
øvrigt til Søfartsstyrelsens Standard havnereglement, der er gældende for alle
danske havne.
Blev vedtaget med 22 ud af 25.

6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bådplads betaling.
Godkendt
7. Valg af kasserer…… Birgitte Pedersen
8. Valg af den øvrige bestyrelse, 1 medlem lige år.
Både Tommy og Finn stillede op
Tommy 11 stemmer
Finn 13 Stemmer så Finn er nyt bestyrelsesmedlem
9. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for ét år)
Tommy
10. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.
Da der ikke var nogen på generalforsamlingen der var villige til at opstille, vil
bestyrelsen prøve at finde dem blandt de andre medlemmer, med godkendelse
fra medlemmerne.
11. Evt. det blev gjort opmærksomt på at slæbestedet kun ville kunne tage både
med en vis str. Da svellerne ikke er så stabile mere, der blev givet forslag om at
snakke med dykkerklubben, om de kunne være til hjælp med evt. at få lagt
nogle fliser under dem, så det kunne hjælpe midlertidigt.
Der var ønske om en telefonliste, så man vil kunne kontakte eller blive kontaktet
hvis der evt. var noget med ens båd, eller andet, dette vil blive lavet sådan, at
man selv kan skrive sig på.

Sejl sikkert info/kursus blev også lige nævnt, man vil kunne se mere om dette i
klubben.

Referant
Monica

