REFERAT FRA FUR BÅDELAUGS GENERALFORSAMLING
FREDAG DEN 16. MARTS 2018

51 fremmødte, heraf 42 stemmeberettigede og 7 medbragte fuldmagter
1 Valg af dirigent

Lars Andersen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen varslet rettidigt,
dvs. ifølge gældende regler ved opslag på Fur Bådelaugs
hjemmeside, ved opslag i klubhuset og fremsendelse af e-mail til
medlemmerne.

2 Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesmedlem Peder Højris og bestyrelsesmedlem Peter Havtorn
fremlagde beretning for sæson 2017.
Peder Højris fortalte, at der er en rød tråd i aktiviteterne i 2017.
Etablering af et kajakhus og redskabsrum, rydning af buskads,
udvidelse af parkeringsplads, vaskeplads samt et nyt hegn er foretaget
med baggrund i ønskerne fra medlemmerne fra medlemsmødet i
efteråret 2016.
Der har i årets løb været afholdt nytårskur, standerhejsning, 2
kajakkurser, Sct. Hans, standerstrygning, fællesspisning samt mulighed
for gratis svømning i vintersæsonen.
Der er i 2017 indkøbt 2 nye årer og nye redningsveste. Trygfonden har
ydet et tilskud på kr. 16.000 til indkøb af vestene.
En stor tak til festudvalget samt øvrige medlemmers frivillige indsats i
årets løb.
Peter Havtorn berettede om, hvilke hovedforbund Fur Bådelaug er
optaget i. Det er Dansk Sejlunion, Dansk Forening for Rosport samt
Dansk Kano og Kajak Forbund.
FB har altid været medlem af Dansk Sejlunion. Det koster årligt kr.
2.875. Medlemsskabet inkluderer en kollektiv forsikring. Der er
tilmeldt 28 medlemmer.
FB har været medlem af Dansk Forening for Rosport siden 1990-1991.
Det koster årligt kr. 2.286 og inkluderer en kollektiv forsikring. Der er
tilmeldt 19 medlemmer.
Medlemskabet af Dansk Kano og Kajak Forbund er oprettet i 20132014 og koster årligt kr. 2.723 og inkluderer en kollektiv forsikring. Der
er tilmeldt 33 medlemmer.
Bestyrelsen har modtaget meget bistand fra konsulenter fra Dansk
Forening for Rosport og fra Dansk Kano og Kajak Forbund i forbindelse
med indførsel af ro-reglementer i FB. De 2 foreninger har godkendt roreglementerne.
Bestyrelsen kan gøres ansvarlig, hvis der sker en ulykke. Præstø
ulykken blev nævnt som et eksempel. Ro-reglementerne er indført for
at leve op til Lov om sikkerhed til søs og de regler, som vort
medlemskab af de landsdækkende forbund Dansk Kano & Kajak
Forbund og Dansk Forening for Rosport tilsiger.

Efter beretningen efterlyste et par medlemmer omtale af yoga i
beretningen og de ridser, det har forårsaget i klubben.
Tidligere bestyrelsesformand Niels Ekstrand berettede om forløbet
vedrørende yoga, og henviste desuden til referater fra
bestyrelsesmøderne. Efter yogaundervisningen var påbegyndt, opstod
der en debat i bestyrelsen omkring afregning overfor
yogainstruktøren. Bestyrelsen besluttede, at de direkte udgifter til
kørsel og færge til Fur kunne indgå i en afregning (et
bestyrelsesmedlem var dog imod forslaget). På baggrund af denne
beslutning, blev yogaundervisningen stoppet af instruktøren.
Efter denne beretning blev der fra forsamlingen efterlyst en forklaring
på det efterfølgende forløb med to nye beslutningsreferater fra
bestyrelsen.
Lars Andersen forklarede, at på mødet den 25/2 2018, hvor det blev
besluttet, at afregningen overfor instruktøren kunne ske med
baggrund i Statens takster for kørselsgodtgørelse blev et medlem som
ikke var til stede på grund af sygdom kontaktet pr. telefon. Med
baggrund i en kort redegørelse, blev forslaget godkendt af
bestyrelsesmedlemmet.
Efterfølgende viste der sig en modstand i bestyrelsen mod
beslutningen den 25/2 2018, hvorfor den første beslutning, der blev
truffet den 30/11 2017 og igen den 25/1 2018 fastholdes med den
begrundelse, at bestyrelsen har valgt at prioritere Bådelaugets
primære formål samt der lægges stor vægt på medlemmernes frivillige
indsats.
Der var efterfølgende en debat og tilkendegivelse af holdninger til
yoga forløbet.
Beretningen blev godkendt.
3 Fremlæggelse af revideret
regnskab til godkendelse

Bente Kæseler fremlagde det reviderede regnskab for 2017, som viser
et underskud på kr. 37.592.
Indtægter i alt er steget med kr. 28.228 i forhold til forrige år, hvilket
primært skyldes et tilskud fra Tryg Fonden på kr. 16.000 samt en pæn
stigning i indtægter på arrangementer på kr. 8.024. Dette skyldes især,
at Sct. Hans arrangementet gav et pænt overskud.
Udgifter i alt er steget med kr. 104.253 i forhold til forrige år, hvilket
skyldes, at der er anskaffet et nyt sæt årer samt nye redningsveste.
Derudover betalt rengøring på knap 10.000 kr. for 13 uger. Endvidere
en stigning vedrørende nyanskaffelser på hus og grund med kr. 53.812
til nyt hegn og belægning samt kr. 21.385 for nyt redskabsrum og
kajakhus. Stigning i el-forbrug skyldes en forskydning i forhold til 2016,
på grund af et merforbrug i 2016. El-forbruget udgjorde reelt kr. 6.695
i 2017. Stigning på konto vedrørende foreninger på kr. 2.861 skyldes
primært, at medlemsskabet af Dansk Kano og Kajakforbund var gratis
de foregående 2 år.
Foreningens egenkapital udgør kr. 147.329 pr. 31/12 2017.
Regnskabet blev godkendt.

4 Fastsættelse af
indeværende års
kontingent

Bestyrelsen foreslog, at medlemskontingentet fastholdes på
nuværende beløb, som er følgende:
Juniormedlemskab (indtil 17 år) kr. 150
Enkeltmedlemskab kr. 350
Familiemedlemskab kr. 600
Forslaget blev godkendt og medlemskontingentet fastholdes på
nuværende beløb.

5 Behandling af indkomne
forslag

Kirsten Høegh fremsatte den 22. februar 2018 nedenstående forslag til
afstemning:
Jeg foreslår, at der bliver givet en gennemgang af, hvilke
foreninger/organisationer Fur Bådelaug er medlem af. Herunder hvad
det koster, og hvad glæde bådelauget og dets medlemmer har af
medlemsskabet.
Herefter foreslår jeg hvert medlemsskabs fortsættelse sættes til
afstemning enkeltvis, således generalforsamlingen sikre sig, at
bådelauget er medlem af de foreninger/organisationer medlemmerne
ønsker. Jævnfør vedtægterne.
Under beretningen blev der givet en gennemgang af, hvilke
foreninger/organisationer Fur Bådelaug er medlem af, og hvad det
koster. Peter Havtorn og Bente Kæseler gav en orientering om,
hvordan antal tilmeldte medlemmer bestemmes for hver enkelt
organisation. Antal medlemmer bestemmes med baggrund i udfyldte
ro-kort samt en konkret gennemgang af medlemslisten.
Medlemskab af Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano og
Kajakforbund samt Dansk Sejlunion blev vedtaget.

Tove Heidemann fremsatte den 22. februar 2018 nedenstående
forslag til afstemning:
At bestyrelsen som hidtil skal godkende aktiviteter, som foregår i
foreningens lokaler, men at bestyrelsen i øvrigt ikke skal blande sig i,
hvordan sådanne aktiviteter igangsat af medlemmer gennemføres.
Forslaget er vedhæftet referatet, hvor den fulde ordlyd af baggrunden
fremgår. Bilag 1.
Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at bestyrelsen ikke
kan arbejde under forslaget. Der var en debat og tilkendegivelse af
holdninger til forslaget. Der blev fra salen gjort opmærksom på, at
forsamlingen er nødt til at respektere de beslutninger bestyrelsen
træffer eller vælge en helt ny bestyrelse. Forslaget blev fastholdt til
afstemning i sin fulde ordlyd af Tove Heidemann.
Forslaget blev sat til skriftlig afstemning og forslaget blev ikke
vedtaget.

6 Valg af 5
bestyrelsesmedlemmer og
to suppleanter

På valg var:
Bestyrelsen:
Peder Højris, Jørn Krone Kristensen, Peter Havtorn. Alle 3 modtager
genvalg.
Jørn Krone Kristensen, Peder Højris og Peter Havtorn blev genvalgt, og
som nye medlemmer til bestyrelsen blev Allan Krogh og Tove
Heidemann valgt.
Suppleanter til bestyrelsen:
Lars Andersen og Malene Knudsen blev valgt.

7 Valg af to revisorer og en
revisorsuppleant

Revisorerne Gert Rasmussen og Sonja Justesen blev genvalgt, og
revisorsuppleant Dorte Christensen blev genvalgt.

8 Eventuelt

Lisbeth Wallentin opfordrede bestyrelsen til at revidere den
husstandsomdelte folder vedrørende de indførte ro-reglementer.
Kurt Kæseler informerede om, at der er nogle medlemmer som har
vist interesse for at oprette et sejlerudvalg. Han vil snarligt indkalde til
møde og han er fortrøstningsfuld mht. sikkerhed for optimistsejlads.
Kurt Kæseler opfordrede til, at klappe hesten i forhold til en evt.
flytning af motionsrummet.
Henning Funder opfordrede bestyrelsen til at lytte til medlemmerne.
Peter Havtorn opfordrede til, at flere medlemmer melder sig til at
indgå i udvalgene. Der mangler især interesserede til materieludvalget
og byggeudvalget. Derudover savnes der flere interesserede til at
hjælpe med klargøringen af materiellet til næste sæson.
Jytte Rasmussen orienterede om, at festudvalgets formål er at tjene
penge til klubben, dem der bidrager med arbejde i udvalget i
forbindelse med diverse arrangementer betaler også deltagerbetaling
for arrangementerne. Der er ingen deltagerbetaling ved forplejning i
forbindelse standerhejsning, generalforsamling samt standerstrygning.
Sonja opfordrede bestyrelsen til at kontakte Fur Friskole og gøre
opmærksom på Fur Bådelaugs eksistens og lave nogle aktiviteter med
skolen.
Generalforsamlingen hæves.

Referent: Lisbeth Poulsen

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen i Fur Bådelaug 16. marts 2018
Undertegnede foreslår hermed følgende:

At bestyrelsen som hidtil skal godkende aktiviteter, som foregår i foreningens
lokaler, men at bestyrelsen i øvrigt ikke skal blande sig i, hvordan sådanne
aktiviteter igangsat af medlemmer gennemføres.
Forslaget er fremsat med baggrund i sagen om yogaundervisningen i efteråret 2017. Den blev aflyst
efter de første tre gange, fordi et flertal af medlemmerne i bestyrelsen ønskede at bestemme,
hvordan instruktøren skulle afregnes.
På det tidspunkt havde der to år i træk været gennemført yogaundervisning med samme instruktør
til deltagernes fulde tilfredshed og til en særdeles rimelig pris, som blev aftalt mellem instruktør og
deltagere. Den aftalte pris for 2017/18 svarede til det beløb, der var betalt de foregående år.
Det skal understreges, at både instruktør og deltagere er medlemmer af Fur Bådelaug og dermed har
fri adgang til klublokalet.
Det har været anført som argument fra det flertal af bestyrelsesmedlemmerne, som tog
beslutningen, at frivilligt arbejde i en forening ikke skal honoreres. Hertil kan anføres, at
instruktøren netop ikke udfører et frivilligt arbejde, som kan sammenlignes med andre aktiviteter i
klubben – rengøring, madlavning, vedligeholdelse, klargøring af materiel etc. Hun har indgået en
aftale med deltagerne, som forpligter hende til at undervise en bestemt ugedag i en hel sæson.
Sagen har udløst en trykket stemning blandt medlemmer i Bådelauget. Det skal der findes en
løsning på, så vi alle kan mødes og arbejde godt sammen i fremtiden. Derfor dette forslag.
Sagen kan give anledning til overvejelse over, hvad der skal være Fur Bådelaugs succeskriterier.
Jeg foreslår følgende: at der foregår en mangfoldighed af aktiviteter i klubben, således at alle
medlemmer kan føle sig tilgodeset uanset alder, interesser og fysisk formåen. Eller sagt på en anden
måde: at der er højt til loftet og lys i vinduerne. Bestyrelsens fornemste opgave må være at skabe
gode rammer, men ikke restriktioner.
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