
Referat af Generalforsamling i Tisvildeleje Bådelaug 1/5-2010 
 
Nedenstående referat i punktform: 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
Henning Walmar vælges til dirigent for Generalforsamlingen. HW konstaterer at 
Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Punkt 2. Formandens beretning 
Tisvildeleje Bådelaug har i år 25 års jubilæum. Lauget startedes i 1982 og det tog 3 år at ansøge om 
oprettelse gennem forskellige instanser, før man den 1/3 1985 kunne regne Lauget for stiftet. 
Kontingentet var på det tidspunkt 400 Kr. hvilket viser at der ikke har været nogen forhøjelse siden 
start -nærmest tvært imod. Vi har i dag 99 medlemmer. 90 har betalt rettidigt, der er 7 passive, og 1 
venter på at blive medlem. 
Niels Worm fra Skoven har givet Lauget lov til at tage flere medlemmer ind. Alle på venteliste har 
nu fået en plads. Vi har et godt samarbejde med NW, som er vores kontaktperson nu.  
Den 15/5 er deadline for at sætte årets mærke på sin båd. Både uden mærke vil blive fjernet 
umiddelbart efter deadline af Formanden på hans Pick-up.  
Der har ikke været omfattende hærværk indtil nu, hvorfor der ikke er indkaldt til arbejdsdag i 
foråret. 
Tisvilde går i Fisk er fra 11/6 til 12/6. 
Betaling for leje af Laugshus og området er staget til 500 Kr om dagen for at dække de 
omkostninger vi har til elektricitet.  
Bestyrelsen har bestemt ikke at lade flere eksterne arrangementer leje Laugshuset end de to vi har i 
dag. 
 
Punkt 3. Godkendelse af beretning 
Formandens beretning godkendes af forsamlingen. 
 
Punkt 4. Bestyrelsens regnskabsaflæggelse 
Posten til Skoven stiger år for år. 42.000 Kr. af vores beholdning tilhører Molefonden. Der kommer 
ingen stigning i kontingentet. 
 
Punkt 5. Godkendelse af regnskabet 
Regnskabet godkendes af forsamlingen 
 
Punkt 6. Valg af bestyrelse & suppleant 
Palle Bay, Christian Toft og Stefan Hammerich er på valg og genvælges. Flemming er suppleant og 
som ekstra suppleant indtræder Poul Wendel Jessen 
 
Punkt 7. Forslag fra bestyrelsen 
Formanden informerer om baggrunden for den ønskede tilføjelse til vedtægterne. Bestyrelsen 
ønsker ikke Lauget skal tiltrække passive medlemmer som ikke har interesse i at have en båd, men 
blot ønsker at kunne benytte Laugshuset. De 19 fremmødte til Generalforsamlingen stemte for 
tilføjelsen og da 28 øvrige medlemmer ligeledes havde stemt pr. brev for tilføjelsen, blev den 
vedtaget. 
 
 



Punkt 8. Forslag fra medlemmer 

• Sankt. Hans dag & aften skal fra 2011 være reserveret til fælles mødedag & klubaften for 
Laugets medlemmer. Hvis der ved Generalforsamling samme år ikke et eller flere 
medlemmer som vil stå som ”tov-holder” for årets Sankt Hans-aften kan denne blive stillet 
fri for enkelt medlemmer.  

• Forslag fra Poul Wedel Jessen om at indsende en ansøgning til direktøren for Skov & 
Naturstyrelsen om at kunne forankre Laugets både evt. til pæle på stranden så de ikke kan 
bruges til skovtur. Bestyrelsen vil se nærmere på mulighederne for forankring, da dette er et 
stort problem for mange. 

 
Punkt 9. Eventuelt 
Peter Baumann og Anitta arbejder stadig på at gøre noget for Molen. Skovridderen har skrevet til 
Anitta og konstateret at det er Skovens mole. Peter vil gerne have Skoven til at sponsorere penge til 
at restaurere Molen, men Skoven har ingen penge, og kan kun bakke os op med rådgivning i sagen. 
Vores behov er ca. 1 mill Kr. De fonde vi søger kræver alle at det et ”projekt”.  Der er stadig en 
mulighed  for at få Gribskov kommune til at give krone-til krone. 
Vi har kontaktet Liseleje, som skal bruge 26-30 mill Kr. for at de kan vejlede os i hvordan vi kan 
kradse nogle penge ind til Molefonden. De kan også vejlede os hvordan de søger midler. 
Vi har fået at vide at der ikke er penge til at sætte en gangbro op efter at der er opsat en 
handicapnedkørsels-rampe. 
Vi kommer nok længst med at søge fonde. At søge EU-midler er spild af tid. Vi vil forsøge at skabe 
½ mill Kr gennem fonde og så få kommunen til at doble op. 
 
Der var ikke flere emner til debat. 
 
Referatet udført af: 
Stefan Hammerich 
Skriverkarl. 
9/5-2010 
 


