
Beretning Generalforsamling i Tisvildeleje Bådelaug den 21/5 2016 
 

 

 

beretning i punktform jf. agenda 

 

Punkt 1. Valg af dirigent: 

Henning Walmar foreslåes valgt til dirigent. Indkaldelse og dagsorden er efter vedtægterne. 

Generalforsamlingen lovlig indkaldt. 

 

Punkt 2. Formandens beretning: 

   

Status medlemmer: 

 87 aktive medlemmer ( 3 mangler betaling). Vi mener at få 4 nye aktive medlemmer. 9 

passive. 

 Budget balancerer ved 90 betalende medlemmer. 

Kontrakt: 

 Vi mangler stadig en kontrakt med skoven. Pål er sat på sagen og har nu som den 

første siden 2011 fået på skrift at 2016 er ok 

Arealerne: 

 Formanden har ved selvsyn konstateret ca. 45 både på stranden, så der er plads til 

flere både. 

 Der er ikke meldt savnede både men mener at have hørt at der er skyllet et par stykker 

ud hvis så hjælper mærkater på. 

 Bådelauget har ikke fjernet nogle uønskede både. 

 Der har været meget begrænset hærværk , dog er fjernet/brændt et par stolper fra 

stejlepladsen, som skal reetableres på arbejdsdagen. 

Indkøb: 

Nye bådmærkater uden ændringer 

Vimpler haves stk. 

Arrangementer: 

 Tisvildeleje Går i Fisk 11 Juni 

 Skt. Hans afholdes frit i Laugshuset. 

 Tisvilde Yoga Festival, 9. 10. juli 

 Musik i Lejet vil givetvis købe strøm igen i år til mobilmast. 21-23 juli 

 Arbejdsdagen er d 4/6 fra 10 til 13 og der bliver grillet derefter da vi jo bliver 30 år 

 

Punkt 3. Godkendelse af formandens beretning 

 Beretning blev igen i år godkendt uden råben og håndgemæng. 

 

Punkt 4. Bestyrelsens regnskabsaflæggelse 

 JN gennemgår regnskabet som er revideret af HW. 

 Klubben har noget så spændende som et unavngivent medlem som foretager rettidige 

indbetalinger til kontingent. 

Punkt 5. Godkendelse af regnskab 

 Det forelagte regnskab godkendes. 

 



Punkt 6. Valg af bestyrelse og suppleant 

 CW og PR er på valg og genvælges. 

 Som 3. suppleant indvælges Martin Hammerich. 

 Generalforsamlingen vælger at tolke vedtægterne således at Lauget kan have 3 

suppleanter. 

 

Punkt 7. Valg af revisor 

 Lars Vigild indtræder som ny revisor. HW træder til som suppleant. 

 

Punkt 8. Fastsættelse af bidrag til bådehuset 

 Der stilles forslag om at hæve kontingentet med 100 Kr. ved næste opkrævning. 

Forslaget accepteres af generalforsamlingen. Det er op til bestyrelsen at afgøre om 

kontingentforhøjelsen skal fortsætte i årene frem. (500 Kr.) 

 

Punkt 9. Forslag fra bestyrelsen 

 Der var ingen fremsatte forslag 

 

Punkt 10. Forslag fra medlemmerne 

 Der var ingen indkomne forslag 

 

Punkt 11. Eventuelt 

 Molefonden. Annitta, HW og HB har for flere år siden fået til opgave at finde midler 

til en renovering af molen. 

 Niras leverede for flere år siden et oplæg til en renovering som er blevet gennemgået 

på generalforsamlingen. Niras er igen blevet kontaktet og der har været afholdt 

møder. Kim Bøje er konsulent og han har sammen med Annitta set på molen. 

Efterfølgende har KB lavet et oplæg på et projekt som netop er blevet modtaget. Nu 

skal KB fremlægge sine ideer. 

 KB mener ikke at vi skal søge midler til projektet da det ikke vil have e effekt. 

 Kommunen er medspiller. Byrådet har bestemt at de vil dække 50% af alle udgifter 

hvis Lauget kan finde de andre 50%. Dette vil vi holde kommunen op på. Vi har 46.000 

Kr. og vil hente andre 46.000 Kr. gennem kommunen til at dække de samlede 

projektomkostninger. 

 Projektet består i den netop afleverede for-undersøgelse samt en grundigere 

undersøgelse der skal bruges til at vise fonde når vi skal søge om den enen million det 

koster at reetablere molen. 

 De samlede omkostninger ved for- og hovedundersøgelse må ikke overstige de midler 

vi kan fremskaffe selv og fra kommunen. 

 Opgaven går herefter ud på at søge forskellige fonde med hjælp fra KB. 

 Naturstyrelsen kan ikke hjælpe Lauget økonomisk, men vil ikke stille sig i vejen for 

projektet. Styrelsen vil ikke føle sig forpligtet til at vedligeholde eller betale til molen. 

 Det er vigtigt at kommunen ikke fristes til at regne deres tilskud ud fra de 

omkostninger der i første omgang betales for forundersøgelsen. Der lægges en strategi 

for hvordan vi holder kommunen op på deres løfter. 

 Vi ændrer navnet ”Molefonden” til ”Molelauget” eller lignende for at formålet ikke 

sløres i forsøget på at få andre fonde til at hjælpe os. 



 Det er vigtigt at vi kun arbejder for en løsning der svarer til den stand molen burde 

have. 

 

Ovenstående sammenfattet af 

 

Stefan Hammerich 

Skriverkarl 

22.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 


