
Generalforsamling i Gyldendal Bådlaug. 

Lørdag d. 07-03-02015 kl. 14 i klubhuset. 

1. Valg af dirigent.  

Valget faldt på Jan Døssing Hansen

2. Bestyrelsens beretning for det forløbene år. Formanden gennemgik sidste års 
aktivitets kalender. En kommentar fra flere medlemmer var i forbindelse med 
vores årlige familie sejlads om ikke vi hvis vejret var for dårligt til at sejle kunne 
samles i klubhuset til hyggelig samvær. Alt for tit går turen i vasken pga. vejret. 

Diverse projekter i forbindelse med forbedring af klubhuset som er foregået i 
løbet af vinteren, nyt loft, tilbygning ved baggang, nye fliser i baggangen, maling 
af spær på terrassen som forberedelse til udskiftning af tagplader, og bord og vask 
på bagsiden af huset til diverse grove rengøringsopgaver. Blev også lige nævnt.

Med hensyn til ansøgninger og sponsorater blev det nævnt, at Jyske sparekassen 
sponserer klubben med 10.000 kroner årligt de næste 3 år.

En ansøgning til Bustrup fonden om 9000 til en Fewa jolle var bevilget, men af 
ukendte årsager var bestyrelsen ikke informeret, og havde derfor ikke reageret. 
Fonden godkendte dog at beløbet i stedet blev brugt til køb af ny motor til 
følgebådene.

Købet af en Fewa jolle er foreløbigt udsat til næste år. Men det ligger fast, at vi 
skal have en sådan båd. I den forbindelse har vi igen søgt bustrup om et beløb på 
12000kr.

Finn Mosegård gennemgik herefter hvordan sæsonen 2014 med ungdoms sejlads 
var gået, og nye tiltag i 2015. Afdelingen har stor brug for hjælp til klubaftenerne. 
Men indtil videre er det gået godt. Med den faste stab bestående af Karl Erik, Inge
og Troels, assisteret af de fremmødte forældre og seniorer fra bådelauget. 

Materiel og  Joller med diverse tilbehør, samt materiel rummet har fået en omgang
her i vinter, så tingene bliver nemmere at gå til. Og jollerne er klargjort med 
diverse reparationer og maling.
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3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Kasseren gennemgik årets regnskab og budgettet for det kommende år .

Begge dele blev godkendt.

Dog blev det kommenteret, at beløbet for passiver og aktiver ikke er ens i 
regnskabet, hvilket de plejer at være i andre regnskaber. Dette er dog sædvanlig 
praksis i klubbens regnskab.

4. Drøftelse af plan for det kommende år, herunder budget.

Målsætning for Bådelauget, og ungdomsafdelingen blev gennemgået af hhv. 
formanden, og Finn Mosegård. 

Det blev opsummeret hvad der var lykkedes, og hvad vi mangler endnu. 
Formanden ligger inde med de opdaterede målsætninger.

Dog kan nævnes at kontakten til DBU´s klubkonsulenter fremover vil være 
tættere for råd og støtte. Vi kan jo ligeså godt få noget for vores kontingent.

Som ovenfor nævnt er ny Fewajolle stadig i planen. 

Troels Nørregård er hyret som fast hjælper i ungdomsafdelingen  i den kommende
sæson.

Krabbe klub for børn vil også blive realiseret med vægt på uge 27.

Der er udarbejdet og udsendt på hjemmesiden aktivitetskalender for 2015.

Der arrangeres fremover jævnligt ”kaffe på kanden møder” 

Prisen for kaffe på kapsejlads aftener hæves fremover med 5 kr.

Der vil fremover være monteret flad skærm i klublokalet ved siden af tavlen. Til 
brug ved møder og undervisning.

5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent for følgende grupper blev godkendt, og vil næste år være.

Aktive hæves  med 100 kr. til 750.-kr.

Gaster sænkes med 100kr. Til 350.- kr.

Juniorer uændret 550.- kr.

Passive hæves med 50 kr. til 250.- kr.

Gyldendal Bådlaug
c/o Jens J. Christensen Telefon : 97 56 05 05 / 40 29 04 54
Sdr. Hede 14 Lihme E-Mail: info@gyldendalbaadlaug.dk

7860 Spøttrup



6. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag,

7. Valg af formand.

Jens J. Christensen modtog genvalg.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.

Torben Hammer, Erik V. Jørgensen, Peter Hermansen

modtog genvalg

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Esben Madsen, Jan Ælmholdt og Gunnar Madsen.

Modtog genvalg

10.Nedsættelse af udvalg.

Alle udvalg uændret undtaget husudvalg, hvor Søren Rosenkilde blev erstattet af 
Erik v. Jørgensen

11. Eventuelt.

Pokaler lægges ud på hjemmesiden i stedet for at ofre gravering

Varmen i klublokalet tændes på rød knap på strømtavlen i gangen 1,5 tim.

Begge 606ere sættes i vandet til voksensejlads.

Det gamle bruserum i gangen skal gratis kunne benyttes af medlemmer.

Der vil fremover være monteret flad skærm i klublokalet ved siden af tavlen. Til 
brug ved møder og undervisning.

Gyldendal Bådlaug

Erik V. Jørgensen
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