ARNAGER BÅDEHAVN
Referat fra generalforsamling 19. april 2016, kl. 18.00-20.30.
Dagsorden:
1:

Formandens beretning.

2:

Det reviderede regnskab.

3:

Valg til bestyrelsen.

4:

Indkomne forslag.

5:

Eventuelt.

Anders bød velkommen og pegede på en dirigent. Morten Poulsen blev valgt.
Ad 1: Morten takkede for valget. Bemærkede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt læste dagsordenen
op og bad Anders om at fremlægge beretning (se vedhæftede beretning). Der var enkelte opfølgende
bemærkninger til beretningen, hvor efter den blev godkendt.
Ad 2:Herefter fik Thorkild ordet vedr. det reviderede regnskab og budget.(se vedhæftede) Som det fremgår,
var der underskud bl.a. fordi vi endnu ikke havde fået tilskud fra BRK på 32.832,- for arbejder udført i 2016.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 3: På valg i bestyrelsen var Anders, Rolle og Hans som blev genvalgt. Det to revisorer (Rene og Claus)
blev genvalgt.
Ad 4: Bestyrelsen havde selv et forslag om at etablere elektricitet i redskabsskurene i form af lys +
stikkontakt forsikret med 13 ampere automatsikring med HPFI relæ + elmåler. Sikringer/HPFI/målere bliver
placeret i den første hytte (Hans’s). Anders havde beregnet udgiften til 10-12.000,- og foreslog at udgiften
blev dækket ved at der kom en lejestigning på 100kr. pr. skur. Forslaget blev vedtaget til udførelse i år.
Kirsten Juni havde uddybende bemærkninger i forbindelse med vores indsamling af midler til bro og havn,
hvor det blev indskærpet at det er selve træbroen at der er 1. prioritet. I den forbindelse skal Anders igen
have fat i Hans Åge Steenberg vedr. selve projektet, både vedr. projektmaterialet som skal revideres og
indhentning af tilbud på den konkrete opgave med en ny bro.
Morten m.fl. omtalte at det var et problem med placering af de vestvendte både efter pælene var kommet i.
Hans bemærkede at det kan løses ved at flytte fortøjninger på den nordlige mole så det passer til pælene.
Her kom vi også ind på de forsikrings forholdene som stadig ikke var helt klare og hvor Thorkild bemærkede
at det var svært at finde hoved og hale i og at han ikke umiddelbart ønskede at bruge tid på det. Bestyrelsen
tager det op på første møde og får styr på hvem der skal få det undersøgt, så vi snarest kan få klarhed på
området.
Det var besluttet at årets første bro arbejder udføres den lørdag den 6. maj.
Morten lukkede generalforsamlingen ca. kl. 19.00 og takkede for god ro og orden.

