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Generalforsamling i Gyldendal Bådlaug. 

Lørdag d. 19-03-02016 kl. 14 i klubhuset. 

 

1. Valg af dirigent.   

Bestyrelsen pegede på Jan Døssing Hansen – han blev valgt 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbene år. 

Som næstformand gennemgik Erik Jørgensen bestyrelsens beretning. 

Som leder af ungdomsafdelingen gennemgik Finn Mosegaard denne del af beretningen. 

Begge beretninger kan læses på bådlaugets hjemmeside. 

Begge beretninger blev godkendt af generalforsamlingen 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Kasserer Torben Hammer, gennemgik årets regnskab og budgettet for det kommende år . 

Begge dele blev godkendt. 

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

Af planer for det kommende år, kan det nævnes at udover hvad der fremgår af årets 

aktivitets kalender. Og de punkter der er nævnt i beretningerne, blev forældre betaling 

for de forældre, som deltager på vandet diskuteret. 

Det er vigtigt at forældrene er dækket af vores forsikring ved evt. uheld. Derfor er det 

nødvendigt at de er medlemmer. Bestyrelsen skal arbejde videre med dette. 

Fjordfræseren. Der vil være start fra Gyldendal havn d. 10 sep. Denne opgave henføres 

til sejladsudvalget. 

Havnen har til hensigt at udvide mastehuset ved at bygge til i den kommende sæson. Her 

vil der blive mulighed for, at vi kan få noget af vores udstyr fra ungdomsafdelingen 

under tag når det bliver vinter igen. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent for følgende grupper gælder stadig. 

Aktive  750.-kr. 

Gaster  350.- kr. (Evt. forældre der er hjælpere om mandagen - ikke besluttet, 

forsikringsspørgsmål.)  

Juniorer 550.- kr. 

Passive  250.- kr. 
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6. Behandling af indkomne forslag. 

 I det kommende år vil det blive forsøgt at opstarte en afdeling for vinterbadning. 

Tilslutningen var dog ikke overvældende på selve generalforsamlingen, men ideen er 

dog ikke opgivet. Der blev diskuteret om faciliteter og medlemskab sammenholdt med 

kontingent. Generalforsamlingen sender den tilbage til bestyrelsen til samarbejde med 

havnens bestyrelse. 

7. Valg af formand. 

Jens J. Christensen modtog ikke genvalg på grund af sygdom. 

Bestyrelsen pegede på Lissie Hermansen hvilket blev modtaget af generalforsamlingen 

og enstemmigt valgt. 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant. 

Finn Mosegaard og Erik Ælmholdt blev genvalgt til bestyrelsen. 

 Peter Hermansen blev genvalgt som suppleant. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Esben Madsen, Jan Ælmholdt og Gunnar Madsen. 

Alle blev genvalg 

10. Nedsættelse af udvalg. 

Jens Johan Christensen udtræder af alle udvalg ellers er det kun i festudvalget, hvor 

Hanne Primdal udtræder og i stedet er Karina Kruse indtrådt . 

11. Eventuelt. 

 Både i vandet D.15 og 16 apr.. Der vil kunne købes suppe leveret af restaurant 

Gyldendal i klubhuset. 

 

Referent Gyldendal Bådlaug 

Næstformand - Erik V. Jørgensen 

 


