
Referat af Generalforsamling for Wilders Ø Bådlaug 2015 
 

 
Tid:  Onsdag d. 3. juni 2015, kl 19:00 
Sted: Bestyrelseslokalet, Strandgade 65, kælderen  
 
Deltagere:  

Anders Lund Hansen (plads 4) 
Marie Granholm, Sven Clod (plads 5) 
Jan Sturm (plads 7) 
Poul Christoffersen (plads 8) 

Thorvald Borg (plads 9) 
Jeppe Christoffersen (plads 13) 
Anders Bragge (plads 14) 
Alexander H. Nepper (plads18) 

Jan Hyttel – Formand for afdelingsbestyrelsen , Det Hvide Snit 
 
(I alt 8 ”bådpladser” var repræsenteret af 18 pladser i alt)  
 

 Dagsorden 
0. Præsentation af deltagerne 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab for det forløbne år 

4. Indkomne forslag: Ingen 

5. Fastsættelse af indskud, kontingent og pladsleje 

6. Budget for kommende år 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

9. Valg af revisorer 

10. Eventuelt 

 

 

1. Valg af dirigent 
Jan Sturm blev valgt som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 

 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Ind- og udmeldelser : Bådlauget har i det forgangne år haft 3 udmeldte, men har tilsvarende 

fået 3 nye medlemmer, Emil Nyholm, Anders Lund Hansen og Thorvald Borg. 
 
Der er en venteliste på 6 personer, hvoraf 3 er interesserede i en plads nu. 
 

Ny Marinestander : som vedtaget på generalforsamling 2014, er der i juni/juli 2014 etableret 
en ny vand- og elstander på kajen, til fælles brug for bådlaugets medlemmer. Det blev 
endvidere vedtaget, at udgiften til strøm og vand betales af bådlaugets ”fælles-kasse” indtil 

videre. Der er ikke betalt for forbruget endnu, men Marie kontakter Varmemesteren og sørger 

for at dette bliver gjort. 
 



Hærværk på Anders Bragges båd : der er udøvet hærværk på Anders B. båd i det forløbne år – 

der blev smidt en trillebør på hans vindue/vindspejl, som ødelagde denne. Hans forsikring har 
dækket skaden. 
 
Jeppe L.C.´s båd har været stjålet, men blev senere fundet drivende i kanalen. Hans forsikring 

oplyste, at en båd som er dækket af indboforsikring – SKAL være låst fast på pladsen for at 
forhindre tyveri. 

 
Pirat på plads 9 : Der har ligget en ”pirat” på plads nr. 9 i et par uger – en eftersøgning blandt 

bådlaugets medlemmer gav ikke resultat, men efter et opslag var blevet klistret fast på båden, 
meldte ejeren sig til sidst. 

 
Tjæreskader og forsikring : Ved afdelingens istandsættelse af kajen, har Colas svinet en del af 

bådlaugets både til med asfalt. Marie har kontaktet varmemester og Colas, og rundsendt mail 
til de involverede om procedure for anmeldelse til forsikring, samt kontaktperson hos Colas. 
 
Hyttel om ny belægning på kajen : Jan Hyttel fra afdelings bestyrelse, kunne oplyse at der vil 

blive udlagt et ”slidlag” af små sten oven på den eksisterende asfalt på alle kajarealer. Han 
sender varsling om dette til Marie, som rundsender til alle medlemmer, således at vi forsøger 
at forhindre en ny ”asfalt-konflikt”. 

 

 

3. Regnskab for det forløbne år 
Bådlaugets største udgift i 2014 var etableringen af Marinestanderen (el og vand) til en 

samlet pris på 75.294 kr. (hvilket er helt på niveau med det skøn der lå til grund for 

beslutningen på de foregående års generalforsamling). 

 
Den næststørste post er udgiften til vandleje på 21.194 kr.,  som reguleres hvert år af By og 

Havn med 3 %. 

 

Regnskabet viste et (forventet) underskud efter henlæggelser på knap 70.000 kr.  

 
Revisor Jan Hyttel har godkendt regnskabet, og det har ikke været muligt at få kontakt til 

vores anden revisor (formodes at være rejst på ferie), som vil blive kontaktet efterfølgende.  

 
Jan Hyttel bemærkede, at henlæggelsen på 42.500 til retablering, burde have været 2.300 kr. 

per bådplads, i alt 41.400 kr. Samtidig vil der fra Afdelingen blive fremsendt anvisning om, 
hvorledes dette indskud skal overføres til Lejerbo (i dag står beløbet på Bådlauget konto). 
 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
4. Indkomne forslag 
Der er ikke fremkommet forslag. 

 
 
5. Fastsættelse af indskud, kontingent og pladsleje 
Kontingent/pladsleje er foreslået hævet fra 2.300 kr. til 2.400 kr. Dette er primært begrundet 
i det forhold til at vandlejen til By & Havn er steget fra 16.900 kr. i 2009/10 til budget på 

21.800 kr. for 2015/16, svarende til en stigning på ca. 270 kr. per medlem. 
 



Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 
 
6. Budget for det kommende år 
Der var flere forslag til nyanskaffelser i det nye år. 

 
Sven foreslog anskaffelser af vandslangevogn og elkabel-tromle, for bedre at kunne udnytte 
den nye Marinestander. Alexander foreslog anskaffelse af en højtryksspuler ligeledes. Det blev 
foreslået og vedtaget, at dette kunne stå i ”værkstedet”, hvortil man kan købe en nøgle hos 

varmemesteren, mod et depositum. Det blev foreslået at der skulle anskaffes en ”kiste” til 
Bådlaugets ”effekter” til opsætning i værkstedet. Omkostningerne hertil er estimeret til ca. 
3.300 kr. i alt. 
 

Jeppe foreslog at vi skulle få nogle bedre skilte til angivelse af bådpladsnumrene, og Marie 
ønskede ligeledes to oplysnings/forbudsskilte. Estimeret pris per skilt er knap 200 kr, lidt 
mere for oplysningsskiltene. Budget på 4.500 kr. 
 

Bådlaugsfesten blev foreslået igen, og der var stemning for at dette skulle gennemføres i år. 
Andres Bragge er primær fest koordinator. Budget på 4.500 kr. Datoen er sat til lørdag d. 15. 
august, mere information følger. 

 

Den såkaldte driftskapital vil med ovennævnte budget gå i stort set ”nul”.  

Med disse justeringer blev budgettet enstemmigt vedtaget. Endeligt budget er vedlagt dette 

referat. 

 

Til orientering: Såfremt Bådlauget vil opretholde driftsudgifter på samme niveau også i 

2016/17, vil det kræve, at kontingentet til næste år hæves med ca. 300 kr., til 2.700 kr.. 
 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Marie Granholm (formand) 

Alexander H. Nepper (næstformand) 
Asger Anderskouv (bestyrelsesmedlem) 

Anders Bragge (kasserer) 

Anders Lund Hansen (bestyrelsesmedlem) 
 

Alle valgt for et år 
 
Jan Sturm forlader bestyrelsen, efter at have været næstformand siden etablering af 

bådlauget. Tak for indsatsen i de forløbne år. 
 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Thor Wexø 

Thorvald Borg 

 
Alle valgt for et år 
 

9. Valg af revisor 
Jan Hyttel (nr. 65) 

Arno Norske (nr. 39) 
 



10. Eventuelt 
”Løs snak” 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21. 
 

 
 
Ref.: Sven Clod & Marie Granholm / 07.06.2015 
 


