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Generalforsamling i Tisvildeleje Bådelaug den 19.05.2012 

 

1. Valg af dirigent 

Henning Walmar blev foreslået og valgt. 

 

2. Formandens beretning 

Antallet af medlemmer er 96 mod 102 sidste år. Der er 10 passive medlemmer mod 12 sidste år.  

Det er nu på 2. år vi er uden kontrakt med skoven. Vi har rykket, men ikke fået nogen regning. Vi skylder ca. 

57.000 for 2 år. 

 

Der har været nogen usikkerhed om hvem vi skal forhandle med hos skovvæsenet, men det er nu 

bekræftet at det er Niels Worm.  

 

Det er blevet krævet at vi skal tage imod Skov- og Naturstyrelsens bådmærkater. De er dog ikke 

fremkommet endnu.  

 

Der har ikke været meget hærværk, lidt graffiti er blevet malet over og et reklameskilt er skruet ned. 

 

Arbejdsdag blev afholdt den 5. maj. Der blev fjernet et par både, og et gammelt spil blev gravet fri. 

 

En bådejer er blevet bedt om at rydde op i og omkring sin båd, og generelt opfordres der til at holde orden, 

fjerne udslidte ophalervogne og den slags. 

 

Hjemmesiden er kommet op at køre, den er lavet af Palles søn, og han vil også gerne vedligeholde den. 

 

Kalender 

Tisvildeleje går i fisk: 10.06. 

Skt. Hans aften (23.06!): alle er velkomne. 

Musik i lejet: 22.-24.07 (og de skal huske at rydde op!). 

 

Esther og Flemming har haft diamantbryllup og de har fået en blomst af lavet. Inge og Henning har fået en 

flaske pga. rund fødselsdag og guldbryllup. 

 

Pladsen foran laugshuset skal bookes hos skovvæsenet (huset bookes hos Bådelauget). (Skovfogeden skal 

inviteres til generalforsamlingen næste år!). 

 

3. Godkendelse af beretningen 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Regnskabet 

Regnskabet blev forelagt, og der var nogle få, opklarende spørgsmål. 

 

5. Godkendelse af regnskabet 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelse 

Alle var villige til genvalg og alle blev genvalgt. 

 

7. Valg af revisor 
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Lars Vigild blev foreslået og valgt. 

 

8. Bidrag til Bådelaug 

Det blev foreslået (og vedtaget) at fortsætte med kr. 500 i kontingent for aktive og kr. 100 for passive 

medlemmer. 

 

9. Forslag fra bestyrelsen 

Medlemskab af Dansk Kano- og Kajakforbund 

Stefan og Pål har foreslået at vi melder os ind i Dansk Kano- og Kajakforbund. Ingen af dem var imidlertid 

tilstede så de kunne forelægge forslaget, og det blev derfor henstillet til bestyrelsen at overvejelserne 

fortsættes i den kommende periode. Det blev bl.a. fremført at vi skal have vores kontrakt med skoven bragt 

i orden inden vi evt. melder os ind. Materiale med nærmere information skal udsendes før næste 

generalforsamling. 

 

10. Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen forslag. 

 

11. Eventuelt 

Delejolle 

Et medlem, Helge Hougaard (20134893, hhougaa@mail.dk) vil gerne dele sin jolle med andre. 

 

Frokost på grillen efter næste generalforsamling 

Blev foreslået af Dan Schumacher (40450087), han vil gerne stå for det praktiske. Mere herom i 

indkaldelsen til generalforsamlingen.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


