Referat af Kalvebod Bådelaug’s ordinære Generalforsamling- Lørdag d. 25 marts 2017 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
Klaus Thomsen takkede for valget

ad. 2) Protokol
Dirigenten konstaterer at Indkaldelse til generalforsamling er lovlig varslet
Tilstede af stemmeberettiget medlemmer: 14
der var ikke bemærkninger til referatet fra sidste generalforsamling d. 29 oktober 2016.

ad. 3) Formandens beretning
John orienterede om situationen vedr. forhøjet vandstand i vinter (ca. 40 cm. over broen),
og takkede bl.a. Ole for hurtig udrykning for at ordne de EL-skader der opstod.
Der blev orienteret lidt om sluselauget. Fælles mastekranen for KB og Molen, bliver nu renoveret af
frivillig fra både KB og Molen.
Formanden takkede 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 Steen Grimm 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
Det blev besluttet at kontingentet stiger 50,00 kr. pr kvartal.
Ingen bemærkninger, til ydelser og derfor godkendt

ad. 6) Indkomne forslag.
1. Steen Grimm : Der afholdes kun én generalforsamling om året – nemlig
forårsgeneralforsamlingen. begrundelsen er, at der ikke er noget specielt om efteråret, og de
seneste 5 års efterårsgeneralforsamlinger har varet ca. 8 minutter i gennemsnit.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
2. Klaus Thomsen : Bestyrelsen fremlægger ved forårs generalforsamlingen en liste over
arbejder i KB kommende sæson med tidsfrister for udførelsen. Frivillig tilslutning tilstræbes.

Arbejdet kan f.eks. være græsslåning, ukrudts optagning, maling af hus - plankeværk,
bortkørsel af affald, løbende oprydning m.m.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad. 7)Valg til bestyrelsen
Formand: John Duckert blev genvalgt enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem Per Broni blev genvalgt enstemmigt.
Suppleand : Claus Thomsen blev valgt.
Revisor og revisorsuppleant: Ole Christensen blev genvalgt enstemmigt,
og det blev besluttet at droppe revisorsuppleant.
A-udvalg: Laila Duckert, Ina Madsen, Ann Busch, Joan Munkstrøm, John Munkstrøm og
Hans Munkstrøm blev genvalgt enstemmigt.

ad. 8) Eventuelt
A-udvalget orienterede om påskefrokost d. 16/4-17
Hans orienterede om at sydhavnsklubberne havde talt om at lave nogle arrangementer på tværs af
klubberne.
Der blev igen talr om rednings stigerne. Dette vi Klaus og Madsen se på.
Dirigenten takkede for god ro og orden – og der blev afsunget et trefoldigt hurra.
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.10

Referent:
Kurt Hammerskov.

