Indkaldelse til generalforsamling i Gyldendal Bådlaug.
Lørdag d. 02-10-2021 kl. 14 i klubhuset.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
Johan Jeppesen blev foreslået og valgt.
24 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen incl. Bestyrelsen.

2. Bestyrelsens beretning
Henrik aflagde bestyrelsens beretning:

Beretning
Gyldendal Bådlaug
Corona: Håndtering/konsekvenser
Almen tilstand: God
Aktiviteter: Fælles søsætning/optagning, arbejdsdag, kapsejlads,
onsdagsklub, sct. Hans, afriggerfest, julefrokost, udvalgsmøde i JAN,
ungdom, kulturuge i Skive. Planer om lørdagssejlads, erstatning for
familietur og årlig dyst med andre foreninger ikke iværksat.
Medlemmer: Vækst.........har dog et antal medlemmer, der fortsat ikke har
betalt kontingent. Livets gang i Lidenlund!
Økonomi: Regnskab 2020 revideret. Status p.t.: God, ikke godkendt
budget → kun drift og vedligehold i 2021. Bådlaugets bør min. have
100.000 til uforudsete udgifter. Rengøringsudgifter større pga. Corona. EL
kan i år medføre større udgifter pga. store prisstigninger. Udgifter til
udsk. af vinduer og facebekl. Sponsorerne Sparekassen Vendsyssel og OK
– status.
Klubhus: Ny facade, nye vinduer, ventilation, rengøring, ansøgt om ny
tagplader til overdækket terrasse, status inventar/skader, maling, fliser, ny
knop på flagstang, bord-/bænksæt levetid/maling, lidt råd i gavl,
udvendige inddækninger bør forbedres, varmtvandsbeholder, låse/nøgler,
gulv i klubhus. Ekstern brug af klubhus!
Materiel: Reducering af materiel er endnu ikke
iværksat....minefelt....fodfejl i f.m. salg af RIB. Udlån af zoom jolle til

ungdomssejler. Brug af materiel i 2021.
Samarbejde med eksterne: Limfjordskredsen – husk 26 OKT, havnen –
husk 14 OKT, borgerforening, restaurant, Venø Efterskole, Lihmebledet 07
OKT.
Dansk Sejlunion: Hvad får vi for vores kontingent (sidste gn.forsamling) –
gennemgang af forsikring, talerør, hjælp til foreningsudvikling m.m. samtale 30 SEP → hjælp til materiel og koncept for ungdom,
forsikringsgennemgang + Virksund tilbud!
Bestyrelsen: Ny konstituering (byt af kasserer-job pga. manglende tid hos
den gamle). Møder i perioden er kun gennemført, hvis det var absolut
nødvendigt. To bestyrelsesmedlemmer og formanden genopstiller ikke
denne gang pga. manglende tid/fornyelse i bestyrelsen.
Tak til de gamle bestyrelsesmedlemmer og alle de medlemmer, der troligt
møder op til arbejdsdag, skurer lokummer i weekenden, samt holder
klubhus og udvendige arealer i topform til daglig.
Personligt vurdere jeg at en bestyrelse på 5 mand, hvor konstituering også
incl. formandshvervet, er at foretrække i vores bådlaug. Dette kunne være
et emne til næste generalforsamling.
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt, det viser et overskud på 29.754,40kr og en likvid
beholdning på 119.090,90kr. regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Drøftelse af plan for det kommende år, herunder budget
Punktet blev ikke drøftet, da året og årets aktiviteter grundet corona-pandemien
m.m. er overstået for denne sæson, hertil var der ingen bemærkninger fra salen.

5. Fastsættelse af kontingent
Forslag om at kontingent fortsætter uændret, hvilket blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg af formand
Martin Rosenkilde valgt til ny formand

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
Genvalg til Mark Sørensen, Heine og Torben nyvalgt til bestyrelsen, Jan valgt som
suppleant

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Genvalg til alle 3

10.

Nedsættelse af udvalg

Kapsejlads-udvalg: genvalg (Martin laver regneark til nemmere udregning af

kapsejlads-resultater)
Fest-udvalg: genvalg
Hus-udvalg: genvalg

11.

Eventuelt

Forslag om at bestyrelsen afholder møder på Skype, bestyrelsen vil helst mødes
fysisk, og holder fast i dette.
Uddeling af div anerkendelser til de afgående bestyrelsesmedlemmer og til Ole og
pigerne for det store arbejde med at tage tid og lave kaffe og brød til
kapsejladserne.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen er: Mark Sørensen, Torben Jensen (modtager ikke genvalg), Torben
Hammer (modtager ikke genvalg).

Vel mødt til Generalforsamlingen - Bestyrelsen

