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Generalforsamling i Gyldendal Bådlaug                   Dato: 05-03-2022 

 

Til stede: 15 stk.  

 

Referat af Generalforsamling Gyldendal Bådlaug 05-03-2022: 

1) Valg af dirigent 

Forslag om Johan Jeppesen – Valgt 

Indkald sket rettidigt, gennemgang af dagsorden 

2) Bestyrelsens Beretning 
Kort sæson siden sidste generalforsamling i efteråret 2021. 
 
Corona håndtering: Der fortsættes med et højt rengøringsniveau. Der arbejdes på at der monteres 
spritdispensere i huset, samt elektriske håndtørrer på wc.  
 
Tilstand huset: overordnet god. Huset er ved at trænge til en hovedrengøring inden sæsonen for 
alvor skydes i gang. Varmepumpe i tv-stuen er blevet repareret, og der er lavet service aftale. Der 
er nu mulighed for Bådlaugets medlemmer at købe en øl eller sodavand i klubbens lokaler. Der er 
opsat digital overvågning i forbindelse med projektoren og sodavand/øl-salg.  
 
 Der arbejdes på at indhente tilbud på led-lyskilder til hele huset for at sænke energiforbruget.  
 
Aktiviteter: Der er blevet afholdt julefrokost afholdt. Martin og Heine har deltaget i stiftende 
generalforsamling i ”Limfjordens sejlsport” – info om den nye forening. 
 
Beretning godkendt med applaus 
 
 

3) Forelæggelse af regnskab 

Mark gennemgår regnskab, samme antal medlemmer som sidste år, mange poster lig 2019 som er 
det seneste ”rigtige” år, dækningsbidrag på 76.199,18 kr, Resultat før og efter afskrivninger 
27.680,89kr. Ønsker opskrivning af husets værdi men markant nedskrivning af andre driftsmidler, 
egenkapital 1.385.415,55 kr., årets resultat 24.324,65kr. 

 Regnskab godkendt med applaus 

 

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

Kontingent forventes at stige en smule, indtægter forventes at lande på 92.750,00kr og udgifter 
forventes på 83.530,40kr. Det betyder et forventet resultat på året på 9.219,60kr. 

Budget godkendt med applaus 
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5) Fastsættelse af kontingent 
Forslag om at det aktive medlemskab sættes op fra 750 til 775 og så får man en ny stander med 
hvert år. Alle andre kontingenter ønskes på samme niveau. 
 
Forslag vedtaget. 
 
For at klarificere reglerne så kan enhver, der er opfyldt 18 år optages som aktivt medlem i 
Gyldendal Bådlaug. Personer, der har båd liggende i havnen, optages som aktivt medlem. Gaster, 
som deltager i kapsejladser, optages enten som aktive eller gastmedlemmer.  
(Vedtægter for Gyldendal Bådlaug, senest ændring 22. april 2017. §4). 
 
Som aktivt medlem, er du ligeledes medlem af dansk sejlunion. Ud over at måtte deltage i stævner, 
må du ligeledes benytte turbøjerne.  
 
Kontingentsatserne 2022: 

Aktive: (inkl. Gyldendal stander) 775,- KR 
Ungdom: 550,- KR 
Aktive forældre ungdomsafdeling.: 350,- KR 
Gaster: 350,- KR 
Passive: 250,- KR 
Gyldendal Stander:   70,- KR 

 
Betaling kan ske på følgende to måder: 

Mobile Pay: 94481 
 

 
 

Bank overførsel: 
 

Angiv Navn i besked til modtageren 
 
 

9070-2600178124 
 

  
 

6) Behandling af indkomne forslag 

Vedtægter 1: Bestyrelse vælger selv formand 

Vedtægter 2: Ændring af antal medlemmer af bestyrelsen 

Der bliver indkald til ny ekstraordinær generalforsamling 
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7) Valg af formand 
Martin Rosenkilde  
 
Valgt med applaus. 

 

8) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
B1: Ole Mark Pedersen 
B2: Erik Ælmholdt 
B3: Carsten Fomsgaard 
Sup 1: Esben Madsen 
 
Valgt med applaus. 

 

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Revi: Palle Kjær 

Revi: Esben Madsen 

Revi sup: Henrik Jørgensen 

 

Valgt med applaus. 

 

10) Nedsættelse af udvalg 
Sejlads udvalg: Esben Madsen, Johan Jeppesen, Mette Lindgaard 
Husudvalg: Erik Ælmholdt og Ole Mark Pedersen 
Festudvalg: Hanne Markussen og Marit Ælmholdt 
 

11) Eventuelt 

Send ideer til bestyrelsen om aktiviteter 

Tak til Gunner for tro tjeneste 

Ønske om tættere samarbejde mellem Havnen og Bådlauget – De to formænd har snakket sammen 

Snak om forskønnelse af området 

Mark informerer om sit arbejde omkring fonde og Skive Kommune 


