Referat af generalforsamling i Tisvilde Bådelaug den 10. maj 2018

Referat i punktform:

1. Valg af dirigent.
Peter Baumann vælges med akklamation af generalforsamlingen
2. Formandens beretning.
- Tisvildeleje Bådelaug har pt. 99 aktive medlemmer og 4 passive.
- Vendingen ”egen båd” undersøges i Vedtægterne for TB.
- Pål har undersøgt vores kontraktmæssige forhold. Vi har ingen fast kontrakt med
Naturstyrelsen i dag, men vi fortsætter i år med en forlængede betingelser.
- Der ligger ca. 50 både på Stranden, og der har ikke været hærværk eller tyveri af både
og materiel.
- Der er forsvundet enkelte stejlepæle.
- Det overvejes at investere i reparation af Laugshusets porte (ca. 15.000 kr.)
- En arbejdsdag er planlagt, men ikke endelig fastlagt. Bestyrelsen kommer med udspil.
- Der indhentes tilbud på reparation af gulv, samt gennemgang af taget.
- Tisvildeleje går i fisk er flyttet til parkeringspladsen for at få lettere adgang til strøm.
- Der er lagt op til en fælles Skt. Hansaften. Formanden kommer med oplæg.
3. Godkendelse af beretning.
- Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.
4. Bestyrelsens regnskabsaflæggelse.
- Janne uddeler og gennemgår regnskab for Tisvildeleje Bådelaug for 2017
- Tak til Lars for at have godkendt regnskabet…endnu engang..
- Elregning er en stor post. Det skyldes bla. at Musik i Lejet har betalt en stor del af
denne tidligere.
- Vi prøver løbende at holde omkostninger såsom porto nede. Således har kassereren og
datter trodset vind og vejr for at bringe posten ud i alle ender af sognet…
- For at skaffe lidt luft til budgettet vil SH søge Gribskov Kommune om Lokale-støtte.
Dette kræver at Tisvilde Bådelaug bliver godkendt som ”Almen Folkeoplysende
Forening” i kulturafdelingen. Denne ansøgning er i skrivende stund blevet afsendt. SH
lave opfølgende arbejde. En godkendelse vil kunne bibringe Bådelauget 25.849, 50 Kr
hvis vi går ud fra den husleje vi har betalt for 2017.
- Det overvejes at lægge en log-bog i Laugshuset, hvor de medlemmer der benytter/
reserverer huset, skal skrive deres navn og dato for lånet.
- Det undersøges hvor meget strøm yoga-klubben bruger. Klubben betaler intet i dag.
- Der er ikke udarbejdet et budget for 2018. Dette vil blive lavet af kassereren.

5. Godkendelse af regnskabet.
- Regnskabet godkendes af generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
- På valg er Palle, Stefan, Christian Krølle. Alle nævnte genvælges.
7. Valg af revisor.
- Lars Vigild genvælges som revisor.
8. & 9 Fastsættelse af kontingent til Bådelauget.
- Nuværende kontingent bliver stadfæstet
- Vi ønsker at skaffe midler til vedligeholdelse af den nye mole. Tidshorisonten er 25 år
og det antages at der vil blive brug for 25.000 kr. årligt til denne vedligeholdelse. TB
ønsker at give 50 kr pr. medlem til dette formål.
- Skriverkarlen tillader sig at fremkomme med følgende forslag: Hvis foreningerne råder
over i alt 325 betalende medlemmer som hver donerer 50 kr., så har vi de første 16.250
kr. Resten hentes gennem Tisvildeleje går i fisk. Forslaget godkendes af
generalforsamlingen, og formanden skal på arbejde.
9. Se under forrige punkt
10. Forslag fra medlemmerne.
- Forslag om spil til bådene. Der er ikke taget stilling til dette i bestyrelsen, men der vil
blive set på sagen. Der er dog ruller til rådighed i skuret.
- Forslag om sejl der kan monteres på 2 kroge på Laugshusets yderside ved det store
vindue. Bestyrelsen vil se på sagen, men mener, da huset er bevaringsværdigt, at det
skal godkendes af Naturstyrelsen.
11. Øvrigt.
- Der må ikke anvendes stationære grill og bålfad på de områder som TB har ansvar for.
- De to ejere af både med enslydende navn ”Piaf” løser deres interne problemer uden for
Laugshuset..
- En af de vigtige opgaver ved arbejdsdagen er at rydde op i skuret, og det indskærpes at
vi i den forbindelse holder snitterne fra Anittas skur !
Formanden takker de fremmødte for rimelig god opførsel.
Stefan Hammerich, skriverkarl.
13.05.2018

