Marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling
Kalvebod Bådelaug Lørdag d. 28 marts 2015 kl. 14.00
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. formandens beretning
4. Orientering vedr. regnskab
5. Vedligeholdelsesydelse
6. Indkomne Forslag
7. Valg til bestyrelse ( John Duckert & Michael Madsen er på valg )
Valg af suppleant
Valg til revisor og revisorsuppleant
Valg til udvalg
8. Eventuelt
ad. 1) Valg af dirigent
Per Broni Jensen

.
ad. 2) Protokol
Indkaldelse til generalforsamling er lovlig varslet
Tilstede af stemmeberettiget medlemmer: 16
der var ikke bemærkninger til referatet fra sidste generalforsamling d. 28 oktober 2014

ad. 3) Formandens beretning
Stor tak de folk der har knoklet med bådbroen
Tak til alle der hjalp til ved optagning af omtalte sunkne båd
Vil kontakte arbejdstilsynet vedr. mastekran om ansvar for klubben ved brug af denne.
KB’er har deltaget i Sluselauget`s vagter og frokost
Sydhavns klubberne har fået ny formand
vedr. fælles kasko forsikring ( kan ikke laves) – og det kan ikke styres af klubben.
Tak til alle der gør en indsats for KB.
Der var ingen bemærkninger til beretningen
ad. 4) Orientering vedr. regnskab.
Regnskab blev omdelt af kassereren Klaus Thomsen og han orienterede om div. poster
Regnskabet godkendt

ad. 5) Vedligeholdelsesydelse
Vandforbrug er stabilt
El - en tendens til at gå op
sunkne båd - har kostet KB 8851,Budget for 2015 omdelt
Bådoptagning er indlagt i div posten

Kontingent uændret for 2015
Ingen bemærkninger
ad. 6) Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
ad. 7)Valg til bestyrelsen
John Dukkert modtog genvalg
Michael Madsen ønskede ikke genvalg
Søren Lunau og Per Broni Jensen stiller op
Skriftlig afstemning: 16 stemmer
14 – Per Broni Jensen
2 - Søren Lunau
Suppleant: Søren Lunau
Revisor og revisorsuppleant Ole Christensen og Lilly Vangsaa
A-udvalg: Hans Munkstrøm

ad. 8) Eventuelt
John :Elstandere: 4 stk virker ikke - ny stander koster 6000,- /stk.
John Munkstrøm: kan klubben indkøbe autogen ? John : nej- meget dyrt og det skal trykprøves
Ole Christensen : man kan få elektroniske målere billigt? John vi tager det op senere
John Duckert: appel til medlemmerne om en bedre oprydning på pladsen.
Steen Grimm: Efter generalforsamling skal der fremvises gyldig ansvarsforsikring for 2015
Dirigenten takkede for god ro og orden – og der blev afsunget et trefoldigt hurra.
Møde slut kl. 14.50

referent:
Steen Grimm

