Referat af generalforsamling i Kalvebod skurlaug
lørdag 25. marts 2017. kl. 12.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27. Marts 2017

Dagsorden
Valg af dirigent.
Regnskab/status på økonomien
Fastsættelse af ydelser
Planer for årets vedligeholdelse
Indkomne forslag
Valgt til bestyrelse
Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Blev varetaget af formanden Per Broni.
Ad. 2. Regnskab/status på økonomien
Kassereren gennemgik regnskabet som blev godkendt. Der var ingen kommentarer til dette.
Ad. 3. Fastsættelse af ydelser
Det blev besluttet at ydelsen for 2017 forblev uændret på kr. 500,-.
Beløbet betales kontant til kassereren eller indsættes på laugets konto i Nordea Bank senest d. 1/5 2016 jf. § 2
i formålsparagrafferne for skurlauget.
Skurlaugets konto:

reg.nr.

2108 kontonummer 8976313926

ved overførsel til laugets konto husk altid at opgive navn og skurnummer .

Ad. 4. Planer for årets vedligeholdelse
Generelt ser skurene fine ud ved gennemgang. Relevante skurejere er blevet kontaktet vedr. vedligehold og
eventuelle anmærkninger SKAL være udbedret inden 01.09.2017.
I forhold til, at få skabt mere ensartethed på skurenes udseende, er det blevet besluttet, at ALLE skal have
deres vinduesrammer malet hvide. Dette SKAL være udbedret inden 01.09.2018

Ad. 5. Indkomne forslag

Jf. § 3 i Skurlaugets love er det enstemmigt vedtaget, at hæve maximumbeløbet for køb af skur til kr.
10000,Ad. 6. Valg til bestyrelsen
Den siddende bestyrelse, formand, kassere og bestyrelsesmedlem ønskede genvalg og fortsætter efter genvalg.
Ad. 7. Eventuelt

Jan Davies forslår, at kontakte et etableret Graffiticrew til, at udsmykke væggen fra vejen og ud mod vandet
(bagsiden af skurene). Implicit, at det bliver et maritimt tema og at vores navn ” Kalvebod Bådelaug”
fremgår af motiverne. Prisen er ca. 2000,- / 2500,- . Økonomien diskuteres i de respektive bestyrelser, som
grundlæggende synes, at det er en god idé sammenlignet med de nuværende grimme motiver.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 12.30.
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