Referat af Kalvebod Bådelaug’s ordinære Generalforsamling- Lørdag d. 26 marts 2016 kl. 14.00
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. formandens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af ydelser
6. Indkomne Forslag
7. Valg til bestyrelse: Kasser & Næstformand & Bestyrelsesmedlem (sekretær) er på valg
Valg til revisor og revisorsuppleant
Valg til udvalg
8. Eventuelt
ad. 1) Valg af dirigent
Hans Munkstrøm takkede for valget

ad. 2) Protokol
Dirigenten konstaterer at Indkaldelse til generalforsamling er lovlig varslet
Tilstede af stemmeberettiget medlemmer: 13
der var ikke bemærkninger til referatet fra sidste generalforsamling d. 31 oktober 2015

ad. 3) Formandens beretning
Der har ikke været den store aktivitet i KB i vinter halvåret – ingen møder.
John har indkøbt redningsstiger til bådebroen, og der er etableret sikkerheds liner langs med
bådebroen. Baderums projektet er godt i gang. John oplyste om at der har været slusevagt frokost.
KB har fået ny Signalmast. Der er indkøbt og opsat ny og større varmvands beholder.
Formanden fremsagde en stor tak til alle der gør en indsats for KB.
Der var ingen bemærkninger til beretningen – formandens beretning godkendt.

ad. 4) Regnskab.
KB’s Regnskab blev omdelt af kasser Klaus Thomsen og han orienterede om div. poster
Ingen bemærkninger til regnskabet - Regnskabet godkendt
ad. 5) Fastsæ ttelse af ydelser
Fremlagt af kassereren:
Budget for 2016 omdelt
Vandforbrug er stabilt
El - en tendens til at stige
Kontingent uændret for 2016
Ingen bemærkninger, til ydelser og derfor godkendt

ad. 6) Indkomne forslag.
1. John Duckert : Rygeforbud i klubhuset. – enstemmigt vedtaget
2. Hans Munstrøm/ Søren Lunau: Rygning tilladt i baren i klubhuset – ikke til afstemning, da
forslag 1 blev vedtaget.

3. Per B. Jensen : Forslag til vedtægtsændring/tilføjelse I KB’s love § 7:
Bestyrelsen kan af enkelte medlemmer pålægge en forbrugsydelse, hvis medlemmet i
vinterperioden ( november – april ), anvender klubbens faciliteter (el & varme), ud over hvad normalt
er. Forslaget blev vedtaget enstemmigt
ad. 7)Valg til bestyrelsen
Kasser: Klaus Thomsen ønsker ikke genvalg. Steen Grimm stillede op, og blev valgt enstemmigt.
Næ st formand: Tonny Carstensen blev genvalgt enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem (sekretær): Kurt Hammerskov stillede op, og blev valgt enstemmigt.
Revisor og revisorsuppleant: Ole Christensen og Klaus Thomsen blev valgt enstemmigt.
A-udvalg: Laila Duckert, Ina Madsen, Ann Busch, Joan Munkstrøm, John Munkstrøm og
Hans Munkstrøm blev valgt enstemmigt

ad. 8) Eventuelt
John Duckert takkede Klaus Thomsen for et stort stykke arbejde som kasser for KB igennem 30 år,
og kvitterede på KB’s vegne med en erkendelighed for ”tro tjeneste”
Dirigenten takkede for god ro og orden – og der blev afsunget et trefoldigt hurra.
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.10

referent:
Steen Grimm

