Generalforsamling i Nolds Havn tirsdag den 30. juni 2020
1.Valg af dirigent
Tina Madsen valgt. Hun oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. Der var 25 personer
tilstede, så der var ikke problemer jf ”Corona”.
2. Valg af stemmetællere
Erik og Palle blev valgt som stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Søren var ikke kommet for at fremlægge sin beretning for det forgangne år. Derfor fortalte Jakob
lidt om året 2019/2020. Han oplyste, at vi havde fået nyt regnskabssystem, og fællesområderne var
blevet gjort pæne. Vi er på rette vej i havnen. Der er ligeledes kommet fast rengøring på vores
toiletter.
Beretningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Peter fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt hvis de nye revisorer måtte se det gamle regnskab. Aftalt at vi
fremsender regnskabet per mail fremover.
OBS: Stig Nielsen var noget uforstående over for en udgift der var påført beddingen i
regnskabsåret. Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt forholdet, og at det viser sig at udgiften var
Stig Nielsens egen friplads i havnen. Denne friplads er naturligvis påført som udgift for havnen.

5. Behandling af indkomne forslag
Brian Holgersen var kommet med følgende forslag skriftligt. Brian Holgersen var ikke selv mødt op
for at fremlægge forslagene.
1.
2.
3.
4.

Etablering af overvågning, af arealerne i Nolds Havn.
Etablering af WIFI Netværk, og gæstenetværk i Nolds Havn.
Etablering af flere strømudtag på standerne.
Indkøb af 1 eller 2 transportvogne (Til transport af forsyninger til bådene i Nolds Havn).

Arne Frank og Stig Nielsen oplyste, at Brian Holgersen forslag ikke var gyldige idet de var kommet
for sent. De bliver udskudt til 2021.

Eneste forslag som var kommet rettidig var bestyrelsens forslag om, at de 20.000 kr til bestyrelsen
skulle fjernes fra vedtægterne. Bestyrelsens arbejde skulle gerne bestå af frivilligt arbejde.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bådplads betaling
Alle godkendte klubbens budget. Jakob fremlagde planerne om at sætte priserne 10 % op +
indexregulering til 2021. Dette var for at kunne få økonomi til at lave forbedringer på havnen. De
10 % gælder kun for 2021, og skal vedtages igen til næste generalforsamling.

Budgettet blev godkendt.

7. Valg af formand, ulige år
Jakob opstiller som formand.
Der var ingen modkandidater.
Jakob valgt som formand.

8. Valg af kasserer, lige år
Peter ønsker genvalgt.
Ingen modkandidater.
Peter genvalgt
9. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.
Tina Madsen, Michael Dønkjær, og Tommy Thirup
Alle tre blev valgt.
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Tina, Michael og Tommy finder selv ud af hvem som er suppleant i bestyrelsen.
11. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år
Erik Lindgaard ønskede at stille op.
Erik blev valgt.

Ole Pedersen ønskede at stille op til suppleant.
Ole blev valgt

12. Eventuelt
Der blev hørt indtil rengøring af klublokalet. Der var ikke tilfredshed med rengøring af dette.

Formanden oplyste, at hvis flere tog ansvar for evt rengøring, græsslåning osv, så kunne vi løfte
opgaven i flok.

Erik kom med forslag om, at der kom en turnusordning mht græsslåning. Dette arbejder bestyrelsen
videre med.
………………………………………………….
Stig ville gerne have at bestyrelsen var bedre til at hænge referater op i klubhuset samt på
hjemmesiden. Dette blev taget efterretning.
……………………………………………………….

Som afslutning blev Brian Holgersens forslag oplæst. Det blev aftalt, at bestyrelsen kigger på
forslagene.

Generalforsamlingen blev derefter afsluttet.

Efter generalforsamlingen blev den nye bestyrelse konstitueret på følgende måde:

Jakob: Formand
Peter: Kasserer og ansvarlig for beddingen
Martin: Bestyrelsesmedlem med ansvar for bådpladser
Tina: Bestyrelsesmedlem med ansvar for fællesområderne
Tommy: Bestyrelsesmedlem med ansvar for broerne.
Tommy: 1 suppleant og ansvarlig for vinterpladsen

