
ARNAGER BÅDEHAVN 

Referat fra generalforsamling 22. marts 2018, kl. 18.00-20.00. 

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 Henrik, som ikke ønskede genvalg. Her blev Birger Jørgensen valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem. Holger var også på valg og blev genvalgt. Som bestyrelsessuppleant blev Jens Frederik 

Folkmann valgt. Det to revisorer (Rene og Claus) blev genvalgt. 

Ad 4: Der var ingen indkomne forslag 

Ad 5: 

Hammer sagde at ankerfortøjningerne skal laves hurtigst muligt af dykkerne, så alle både igen kan ligge 

forsvarligt. Anders lovede at tage fat på dykkerne og få det udført hurtigst muligt.  

Harald og Morten m.fl. omtalte at det var et problem med placering af de vestvendte både i pælerækken. Vi 

må snarest løse problemet ved at flytte fortøjninger på den nordlige mole så det passer til pælene. 

Katamaranen blev også nævnt, her kontakter Anders ejeren igen for at få afklaret afhentning, betaling m.m.  

Vi kom også ind på de forsikrings forholdene som stadig ikke var helt klare, men at bådene er forsikret 

gennem BRK ligesom projektet også vil blive forsikret gennem BRK. Bestyrelsen arbejder stadig på at få 

bekræftelse skriftligt på BRK forsikringsforholdene.  

Rene var inde på at vedtægterne skulle tilpasses de nye forhold hvor der ingen fiskere er men kun 

fritidsfiskere lystsejlere kajakroere m.m. Det var der en diskussion om uden konklussion. 

Morten lukkede generalforsamlingen ca. kl. 19.00 og takkede for god ro og orden. 


