Generalforsamling i Tude Å`s Bådeklub søndag den 25 februar 2018
Referat
Fremmødte: Bestyrelsen med undtagelse af Jesper Madsen (syg),
samt ca. 20% af vore medlemmer samt 1 uden stemmeret.
1. Valg af dirigent: Sv. Aage Petersen blev valgt og Sv. Aage
konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Indkaldelsen er blevet udsendt mellem jul og nytår 2017
2. Valg af referent: Pia Hintze.
3. Beretning fra bestyrelsen ved formand Ole Olsen: Ole
gennemgik årets aktiviteter. Generalforsamling februar 2017.
Standerhejsning marts 2017. Aktivitetsdag april 2017, hvor der
var flere fremmødte end de foregående år, hvilket er positivt, da
det er med til at øge sammenholdet og kendskabet
medlemmerne imellem. Formanden kan konstatere, at
medlemstallet er stort set uændret i forhold til 2016, dog er der
færre udlejede bropladser. Der vil forsat være et kamera sat op
på pladsen for at forebygge tyveri/hærværk.
Ole fortalte lidt om Tude Å projektet, hvor anlægsarbejdet kan
forventes udskudt i op til 8 mdr. måske yderligere 1 år, hvis der
indkommer flere klager.
Bestyrelsen har afholdt et par bestyrelsesmøder og 3-4
arbejdsmøder i 2017. Ole er stadig ambassadør i Sejl Sikkert
Søsportens Fællesråd og Søfartsstyrelsens forening for diverse
sejlklubber. Her deles gode ideer og tiltag fra klubberne.
Lidt om de flag der skal sidde på bådene. Der er et lille mærke
med årstal, som skal klistres på det eksisterende flag. Den
kommer sammen med årets medlemskort og tidevandstabellen.
Og dette skulle gerne være det eneste postomdelte, som
medlemmerne modtager, alt andet sendes via mail for at holde
omkostningerne nede.
Bestyrelsen ønsker kun aktive både på pladsen, og ikke en

”bådkirkegård”.
Bestyrelsen har måttet se stort på fiskeriet på broerne omkring
ørredudslippet, det har ikke været muligt at holde de ulovlige
fiskere væk.
Der har heldigvis ikke været store ødelæggelser i forbindelse
med årets vejrlig, storme og højvande. Broerne har ikke taget
nævneværdig skade.
Der gøres ikke mere ud af det aflagte byggeaffald langs stien
ved åen, da der ikke kan opspores nogen ejermand.
Dybkærgård vil blive budt velkommen ved evt. ansøgning om
medlemskab og benyttelse af vores område i forbindelse med
kajaksejlads.
Ole takker de to nye medlemmer af bestyrelsen for deres
indsats i 2017.
Tak til formanden for beretningen, og beretningen blev
godkendt. Formandens beretning er vedlagt referatet.
4. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Jørgen Jensen.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkommende forslag:
Bestyrelsens foreslår en tilføjelse til §2 i vedtægterne: ”Der
skal altid være én med medlemskab af klubben i båden ved
sejlads på åen”. Dette begrundes bl.a. pga. forsikringsforhold
samt fordi motorsejlads på åen kun er tilladt for bådeklubbens
medlemmer. Forslaget blev vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent, samt broplads- og ophalerleje
gældende fra 2019: Ingen ændring i satserne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl.
På valg Jørgen Jensen: Modtager ikke genvalg.
I stedet blev Henrik Krogh valgt.

På valg Jesper Madsen: Ønsker ikke genvalg.
I stedet blev Anders Ole Olsen valgt.
Pia Hintze genvalgt som suppleant.
Jørgen Jensen bliver valgt som ny suppleant.
Valg af revisor: Sv. Aage Petersen genvalgt.
Revisor suppleant: Benny Kryl nyvalgt.
8. Eventuelt.
Anders Ole Olsen fra bestyrelsen kommer med ideen om at lave
en lukket Facebook-gruppe, hvor medlemmerne kan dele alt fra
oplevelser vedr. sejlads, gode fiskepladser, billeder fra ture på
vandet, aktiviteter på pladsen. Køb og salg af både, fiskegrejer
og meget andet. Alle informationer fra bestyrelsen vil forsat
komme via mail samt i enkelte breve, som hidtil! Bestyrelsen
arbejder videre med forslaget.
Der vil i år blive grillet til aktivitetsdagen, og alle hænder store som små - kan bruges på denne dag.
Sv. Aage Petersen frabad sig embedet som lorte- og
skraldopsamler, så fremover må bestyrelsen og øvrige
medlemmer gøre en yderligere indsats på området
Dirigenten foreslog at udbringe ET TREFOLDIGT LEVE FOR
TUDE Å BÅDEKLUB, hvilket skete.
9. Formanden sluttede generalforsamlingen af med en tak til
Jesper Madsen for hans indsats gennem årene i bestyrelsen, og
en tak til Jørgen Jensen for, at han lige bliver lidt endnu og
giver en hånd med i arbejdet med regnskabet.
Ole Olsen meddelte endvidere, at det var hans sidste år som
formand, da han ikke ønsker genvalg til bestyrelse næste år.
Formanden takkede dirigent Sv. Aage Petersen for, at
generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden samt bød

velbekomme efter forsamlingshusets gode traktement med
smørrebrød og øl/vand.
Godkendelse af referatet på næste bestyrelsesmøde mandag den
5 marts 2018.

