Veddelev Strands Bådelaug
Veddelev d. 20. januar 2014

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år – planer for den kommende periode
3. Regnskab for det foregående kalenderår
4. Budget for det kommende år, samt kontingent og andre ydelser
5. Indkomne forslag: Se nedenfor
6. Valg af bestyrelse m.m.
o Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
 Per Juel Hansen (villig til genvalg)
 Poul Sarfelt (ønsker ikke genvalg)
 Thomas Hermann (villig til genvalg)

Bestyrelsen udgøres i øvrigt af Axel M. Pedersen, Hans Thor Jensen, Torben Peetz
og Søren Holmbom
Bestyrelsen foreslår nyvalg af
 Leif Knudsen
o Valg af 2 suppleanter for 1 år:
o Bestyrelsens forslag
 Michael Dahl
 Lars Hansen
o Valg af 2 repræsentanter og 2 suppleanter til havneselskabets bestyrelse, heraf
mindst én ikke andelshaver, for 1 år:
Repræsentanter
 Per Juel Hansen (bestyrelsens forslag)
 Axel M. Pedersen, som ikke andelshaver (bestyrelsens forslag)
Suppleanter
 Hans Thor Jensen (bestyrelsens forslag)
 Thomas Hermenn som ikke andelshaver (bestyrelsens forslag)

7. Valg af revisorer + 2 suppleanter for 1 år
o Valg af revisorer:
 Halfdan Nørgaard Mortensen (bestyrelsens forslag)
 Kurt Jægerfeldt (bestyrelsens forslag)
o Valg af 2 revisorsuppleanter
 Arne Bjerager (bestyrelsens forslag)
 Lars Frederiksen (bestyrelsens forslag)
8. Eventuelt

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen serveres lidt til ganen.
Af hensyn til registrering af fremmødte medlemmer opfordres til tidligt fremmøde.
VSB’s love kan ses på www.vsb.dk
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Indkomne forslag
Forslag vedr. reetablering af flydebro.
Forslag 1: Der indkøbes en ny flydebro. Anskaffelsesprisen forventes at ligge på ca. 200.000
kr. excl. moms. Forslaget indebærer et ekstraordinært stormflodskontingent i fire år på 250
kr. pr. år for seniormedlemmer og 125 kr. pr. år for seniorsamlevende.
Generalforsamlingen nedsætter et udvalg, som har til opgave at gennemføre beslutningen
indenfor den økonomiske ramme.
Forslag 2: En gruppe medlemmer har tilbudt at bygge en ny bro, som selvbyg. Broen
opbygges som den nu havererede, idet der genbruges de pontoner, som ikke er beskadiget.
Prisen forventes at udgøre 124.000 excl. moms. Forslagets vedtagelse kræver, at et antal
medlemmer tilbyder at deltage i udførelsen af byggearbejdet. Forslaget indebærer et
ekstraordinært stormflodskontingent i tre år på 250 kr. pr. år for seniormedlemmer og 125 kr.
pr. år for seniorsamlevende.
Generalforsamlingen nedsætter et udvalg, som har til opgave at gennemføre beslutningen
indenfor den økonomiske ramme.
Bestyrelsens kommentarer:
De to forslag er udarbejdet sideløbende, dels i bestyrelsen og dels blandt en gruppe af øvrige
medlemmer. Bestyrelsen finder initiativet meget prisværdigt, og har derfor besluttet ikke på
forhånd at pege på et af de to forslag.
Bestyrelsens indstilling er derfor, at ét af de to forslag vedtages. Hvilket forslag det enkelte
bestyrelsesmedlem vil stemme for afhænger primært af klubbens økonomiske situation,
nærmere bestemt resultatet af den sidste del af indsamlingsperioden.
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