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27. januar 2016 

 

 
Referat  

fra generalforsamling 
tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 19.00 i Fælleshuset. 

 
Til generalforsamlingen var mødt 25 af Laugets medlemmer. 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.  

Som dirigent valgtes Mogens Munch. 

 

2. Bestyrelsens beretning for året 2015 ved formanden. 
Lavet består netop nu af 61 medlemmer. Et fald på ét medlem siden sidste generalforsamling 

(manglende kontingent!) 

 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i året løb. 

Desuden er afholdt en arbejdsdag i april samt det traditionelle Grundlovsdagsarrangement. 

Der er også i år afviklet en sommerudflugt, som gik til Knivholt. 

Endelig blev der holdt Høstfest med ”fuldt hus” i oktober. 

Marinaen var vært ved årets nytårstaffel for de tre klubber. 

 

Formanden mindede i beretningen om, den forpligtelse husejerne har for oprydning og 

vedligeholdelse. 

 

I årets løb er der handlet med 4 skurer. 

 

Der er foretaget opbygning af to skurer! 

 

Der er i efteråret aflæst forbrug af el. dette er videregivet til Marinaen. 

 

Bestyrelsen takkede Calle for sin indsats på havnens arealer. 

 

Lauget betaler for de to af palmerne, der om sommeren står på havnen. 

Der blev spurgt, om man oplever pynten tilfredsstillende. 

 

Formanden nævnte følgende fremadrettede ønsker fra bestyrelsen: 

- videoovervågning på området 

- reparation af bro nr. 5 

- at skurejerne vil overholde aftaler om oprydning og regelsæt for om - og tilbygning. 

 

I sin afslutning fremhævede formanden, at året er gået tilfredsstillende. 

Endelig takkede formanden bestyrelsen for samarbejdet i årets løb. 

 

 

Beretningen blev godkendt! 
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3. Aflæggelse af regnskab v/kassereren. 
Regnskabet blev fremlagt, gennemgået og godkendt! 

 

4. Indkomne forslag: 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen 
i hænde senest 8 dage før generalforsamling. 

a. Forslag fra Otto Overskott. Spørgsmål om Fælleshusets fremtid. 

 

 

Otto lagde op til en drøftelse af Fælleshusets fremtidige drift på baggrund af forlydende om, at 

huset skal kunne lejes ud til alle. 

Problemet her ved vil være større investering i forbedrede faciliteter som køkken og 

toiletforhold. Otto bekymring er, økonomien i projektet. 

 

Oplægget blev drøftet og endte ud med, at alle bør forholde sig til problemstillingen på rette sted 

– f. eks. ved Marinaens generalforsamling. 

 

5. Kontingent. 
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 Vedtaget! 

 

6. Valg til bestyrelsen, på valg er: 
 HANS-ERIK LUND HANSEN. Modtager genvalg.   
 BENNY FRANDSEN. Modtager ikke genvalg.  Bestyrelsen peger på Palle Sørensen. 
  Yderligere blev Mogens Jensen foreslået. 

  Valgt blev Mogens Jensen og Hans-Erik Lund Hansen 

 

7.    Valg af 1. suppleant. 
 TOM HANSEN. Modtager genvalg. 

 
  Valgt blev Tom Hansen. 

 
8. Valg af revisor.  

 ARTHUR HOLMBERG. Modtager genvalg. 

 
Valgt blev Arthur Holmberg. 

 

 

9. Eventuelt. 
 Intet. 

 

Lauget er vært ved kaffe og kage. Øl og vand kan købes. 
 

 
Benny F. 
 


