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Generalforsamling den 21. januar 2014 
 

1. I henhold til vedtægterne skal jeg på bestyrelsens vegne aflægge 
mundtlig beretning om Skur- og Jollelaugets (S&J) virke i 2013. 

 
2. Lauget bestod ved årsskiftet af 64 (69) medlemmer. Et fald på 5 

medlemmer siden sidste generalforsamling. Årsagen til 
medlemsnedgangen skyldes i høj grad manglende betaling af 
kontingent, og så desværre et dødsfald. 

 
3. I årets løb har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder. De er afviklet i en 

sober og konstruktiv ånd og ikke med de store uenigheder. 
 

4. Kommunal godkendelse af husene række 2 og 3. FM har anmodet 
kommunen om afslutning af byggesagen for række 2 og 3. Årsagen til 
den manglende færdiggørelse er en bemærkning fra Teknisk 
Forvaltning. Bemærkningen har vi taget til efterretning og rettet fejlen. 
FM regner nu med en snarlig færdiggørelsesattest. 
Fremover søger hver enkelt skurejer gennem FM om byggetilladelse og 
færdiggørelsesattest, og afholder selv omkostningerne. 
I 2013 er der ikke foretaget ændringer eller ombygninger af skure. Ved 
ombygning og ændring skal tegning og direktiv følges. (Udskiftet træ på 
hus i 1. række). 

 
5. FM har ved flere lejligheder anmodet om, at husejerne sørger for at 

vedligeholde deres hus og rydde op på arealet. Rettere sagt leve op til § 
3. i den gamle lejekontrakt og § 7. i den nye. 
”Lejeren er forpligtet til at holde bygning og omliggende areal i pæn og 
acceptabel stand, så det ikke er til gene for omgivelserne.” 
Med henblik på dette forhold, og det nye direktiv, er medlemmer af 
bestyrelserne FM og SJ udpeget til at gennemgå skure og arealer. I 
TILBAGEMELDING er der anmodet om vedligeholdelse (maling) af 3 
skure. Indlagt vand og afløb bør fjernes. Fremadrettet må vi alle sørge 
for vedligeholdelse af et ryddeligt areal omkring skurene. 

 
6. Ved sidste generalforsamling blev der spurgt til ansvarsforsikring af 

både. I foråret blev bådeejerne adspurgt inden bådene blev sat i 
vandet. Det har været lidt vanskeligt at få oplysninger fra ejere af 
fartøjer, som ligger i vandet vinteren over. 
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7. Brandforsikring af skurene betales i fremtiden af skurejerne, en præmie 

der tidligere har været betalt af Marinaen. Forsikringsbeløbet er pt. Kr. 
7.684. Med 47 skure er beløbet pr. skur ca. kr. 165. 

 
8. Salg af skure. På nuværende tidspunkt er solgt to skure (Mogens Munks 

og Søren Jørgensens) 4 skurer er til salg og et skur har der været 
ejerskifte på pga. dødsfald. 

 
9. Lørdag den 1. maj var afsat til laugets arbejdsdag. Arbejdsopgaverne 

blev fordelt til de fremmødte. Dagen blev afsluttet med pølser, øl og 
vand. 
Bestyrelsen takker for indsatsen. 

 
10. I 2013 har S&J ikke deltaget i at opkræve afgift fra campister. Så i år er 

indtægten i foreningskassen kun baseret på kontingent. Dette 
indebærer, at der over tid måske bliver færre arrangementer. 

 
11. Grundlovsdag 5. juni var der arrangeret loppe- og kræmmermarked 

med 37 stande, et marked der blev godt besøgt. Et antal piger bagte 
kager og solgte kaffe/vand/slusice. Markedet gav et overskud på ca. kr. 
2.300, hvoraf der er tilgået S&J kr. 1.000 til betaling af palmeleje. S&J 
takker! Den øvrige del af overskuddet anvendes blandt andet til 
planlægning og omtale af arrangementet i 2014. 

 
12. Sommerarrangementet gik til Aså Havn. Her så vi bl.a. havnemuseet. Vi 

fik en god snak med museets stifter Arne Hjelm Christensen. Frokosten 
blev indtaget ved museet. I arrangementet deltog 23 medlemmer. 

 
13. Endnu en sæson har Calle været meget aktiv med plæneklipperen på 

området ved og omkring skurene. Det er altid dejligt at se området godt 
vedligeholdt, og vi takker Calle mange gange. 
Jeg kan igen kun opfordre medlemmerne til at holde orden – DET 
LETTER CALLES ARBEJDE! 
Bestyrelsen takker Calle med RØDVIN. 
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14. Et ønske som S&J har haft gennem flere år, er en bedre dræning af 
arealet vest for skurene. Det ser nu ud til, at dræningen gennemføres  
til foråret. Måske med lidt hjælp fra skurejerne? Hvor er el-kablerne 
placeret? 

 
15. Høstfest 12. oktober blev igen afviklet med ”fuldt hus”, 49 deltagere. I 

år blev der serveret fiskebord. Tak for det store arbejde med 
arrangementet. Inden næste høstfest skal der findes en ny 
madleverandør. Denne fest er planlagt til 11. oktober 2014. 

 
16. Under det punkt på dagsordenen fortæller kassereren om, hvad den 

kongelige mønt er anvendt til! 
 

17. Som afslutning på året var der nytårstaffel den 31. december fra 10-12. 
FSK var vært ved kaffe med brød og en lille en, og FSK formand ønskede 
godt nytår. Der var fuldt hus med medlemmer fra alle tre klubber.  
I 2014 er S&J tovholder på arrangementet. 

 
18. Som I ved, var I med til at stemme mig ind i FM bestyrelse. I den 

bestyrelse repræsenterer jeg naturligvis S&J. Jeg føler, at vi er godt 
repræsenteret. Der er et særdeles godt samarbejde mellem de tre 
foreninger. Der oparbejdes en viden og en meningsudveksling, som er 
meget anvendelig for S&J. 

 
19. Med dette takker bestyrelsen for godt samarbejde og beder om 

generalforsamlingens velvillige behandling og godkendelse af 
beretningen. 

 
På Skur- og Jollelaugets vegne 
Hans-Erik Lund Hansen 
formand 
helundhansen@gmail.com 


