
Referat af generalforsamling i Tisvildeleje Bådelaug 24/5-08 
 
Referat i punktform i henhold til agenda: 
 
Punkt 1. 
Valg af dirigent. 
H. Valmar enstemmigt valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 
 
Punkt 2. 
Formandens beretning. 

• 2 medlemmer har meldt sig ud. 2 har ikke betalt. 1 aktiv er rykket ned som passiv, hvilket er en 
utraditionel handling som formanden vil tage op til revision jf. punkt 9. Vi har fået 3 nye medlemmer og 
får 2 ekstra når betaling er modtaget. 

• Laugets arealer. Klager skal drøftes. Henvendelser fra Skoven og Mondorff vedr. både på stranden ned 
til Liseleje. Der er fjernet 4 ”vrag” som har ligget på stranden i meget lang tid. 

• Vi skal være bedre til at holde de arealer rene, som vi har pligt til at holde.  
• Kalenderen hænges først op midt i januar så ”Københavnere” og andet godtfolk med fast bopæl uden 

for Tisvildes bygrænse har en chance for at få nogle gode tider.  
• Arbejdsdagene vil fremover blive styret/ uddelegeret gennem en arbejdsseddel. Nordside og vestside 

samt vindskeder er blevet malet. Huset har fået indvendige justeringer. Der er sat pæle op på 
Stejlepladsen. Der er sat lynkobling på vandhanen. 

• Peter ”Kuk” Nielsen har lavet en stormskade, hvilket Bådelauget er ham meget taknemmelig for. 
• Vi må drøfte hvad vi gør ved ”strandbøller” for at forebygge skader på strand og huse. 
• Bådelauget har fået et anker af Hans Bendixen hvilket lavet er ham meget taknemmelig for. Ankeret er 

ifølge Bendixen over 50 år gammelt, og skal fastmonteres ved næst givne lejlighed til en pæl ved 
flagstangen. 

• Bådelauget er Mondorff meget taknemmelig for det store frivillige arbejde han udfører for at holde 
arealerne rene. 

 
Punkt 3. 
Beretningen godkendes. 
 
Punkt 4. 
Bestyrelsens regnskabsaflæggelse. 

• 87,4 medlemmer er i regnskabet resultatet af en indkodning af et regneark hvor det enkelte medlem 
optælles efter sin indbetaling af kontingent. Det rette antal medlemmer er således i stedet 90. 

• Underskuddet på 20.160,02 Kr. hænger sammen med at vi sidste år ikke betalte til Skoven hvilket vi gør 
i år. Dette er således en efterbetaling vi har taget højde for. 

 
Punkt 5. 
Regnskabet godkendes. 
 
Punkt 6. 
Valg af bestyrelse og suppleant. 

• Poul Rahbek har accepteret hvervet som suppleant.  
• Bestyrelsen består herefter af: Palle- Christian- Poul- Flemming- Mikkel- Carsten- Stefan. 

 
Punkt 7. 
Fastsættelse af bidrag til Bådelauget. 

• Følgende vedtages: Passive medlemmer: 100 Kr.  Faste medlemmer: 400 Kr. Ventelistepladser: 300 Kr. 
 
Punkt 8. 
Forslag fra bestyrelsen. 

• Ingen forslag stillet. 
 
 



Punkt 9. 
Forslag fra medlemmer. 

• Ingen indkomne forslag. 
 
Punkt 10. 

• Nøgler fra medlemmer der er udmeldt af Bådelauget skal gives tilbage til lavet. Bestyrelsen vil drøfte 
hvordan vi kan få nøglerne tilbage. En ide kunne være at opkræve et særskilt depositum i forbindelse 
med indmelding. 

• Stranden. Hvad skal vi opfatte som vor forpligtigelse til at renholde bådeoplægningen ? Vi skal ikke 
påtage os et større ansvar end det vi behøver. 

• Stranden. Bestyrelsen vil tage kontakt til amtet om at få sat flere skraldespande op på stranden. 
• ”Strandbøller”. Bestyrelsen overvejer muligheden for gennem lokalpressen at gøre forældre 

opmærksomme på problemet med at unge mennesker ikke opfører sig ordentligt på standen. 
• Bestyrelsen overvejer at donere Mondorff et beløb for at hjælpe ham og hans budget. Det overvejes 

ligeledes at kontakte amtet for at opfordre dem at ligeledes at støtte Mondorff økonomisk. 
• Molefonden. Anitta har fundet 50 fonde i Fondsbogen som vi vil søge. Kommunen er mere interesseret i 

P-pladsen. Advokat Merete Cortes har indvilliget i at hjælpe Lauget ulønnet med at skrive til fondene. 
Lauget er Merete Cortes meget taknemmelig for denne håndsrækning. Udkastet til ansøgningerne skal 
godkendes. Anitta vil herefter sende ansøgningerne til de forskellige fonde. 

• Molefonden. Målet for fondsmidler til molen rekonstruktion er 1. mio. Kr. 
• Molens historie kort: Første gang etableret 1906. Restaureret i 1944. Seneste restaurering i 1991.  Sidste 

tilbud på restaurering fra Niras ligger nogle år tilbage: 500- 800.000 Kr. Vi regner med 1. mio. i 
dagspriser. En reetablering skal godkendes af Skov & Naturstyrelsen. 

• Bestyrelsen vil foreslå Skoven at nogle af de lejeindtægter de får fra os skal bruges ti Molefonden. 
• Det bliver foreslået bestyrelsen af tage en diskussion med Gribskov kommune om deres syn på deres 

forpligtelser overfor molen samt andre lignende ”installationer”.  
• På spørgsmålet om Bådelauget vil lægge navn til at understøtte en ”fond” vil vi tale med Merete Cortes 

om, da Bådelauget ikke vil påføres økonomiske forpligtelser herved. 
• Bestyrelsen vil undersøge med Frederiksværk kommune hvordan de støtter Liseleje-molen. 

 
 
Stefan Hammerich, skriverkarl, vedstår at have udfærdiget ovenstående referat efter bedste evne, søndag den 
25. maj i Det Herrens År 2008. 

 
 
 
 

 

 
 
 


