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REFERAT AF GENERALFORSAMLING
I VEDBÆK BÅDELAUG
TORSDAG, DEN 11. APRIL 2013 PÅ VEDBÆK SKOLE.

•

VALG AF DIRIGENT:

Til dirigent blev foreslået Advokat Thomas Vincent Bonnor, der blev valgt med applaus.
Dirigenten kontrollerede og konstaterede generalforsamlingens rettidige og lovlige indvarsling i henhold til lovene. Dog blev det bemærket at den 11. april er
lige tidligt nok, da lovene foreskriver at generalforsam-lingen skal afholdes i sidste halvdel af april måned. Der blev givet dispensation for dette.
•

FORMANDENS BERETNING:

Indledende bemærkninger
Formanden foreslog en ændring af rækkefølgen i dagsordenen, hvilket betød at beretningen blev delt op i to dele.
Første del, den egentlige beretning bestående af bestyrelsens arbejde og hvilke resultater det har givet i det forgangne år, og anden del, efter de øvrige punkter
på generalforsamling, som omhandler havneudvidelses-projektet og indretningen af havnen.
Ændringen blev bevilget.

Søren Skifter viser den nye hjemmeside. I den forbindelse pointerede han at al kommunikation, inkl. kontingentopkrævninger m.m. fremover vil foregå
digitalt, så det er meget vigtigt at alle sørger for at oplyse/opdatere deres e-mail adresser. Dette gælder også indmeldelser der kun vil kunne foretages via
hjemmesiden, hvilket også skulle eliminere misforståelser, som vi desværre har set tidligere.
Marianne Badstue, bemærker at der reelt er 400 medlemmer registreret i medlemskartoteket, men kun 200 der har betalt kontingent. Der bør være et stort
potentiale hvis der bliver taget fat i disse” passive” registre-rede medlemmer, men det kræver også en stor indsats med at rykke.
Karsten Bertram, spurgte hvor mange af VB88’s medlemmer der er opskrevet på ventelisten, det vil sige ikke har en fast havneplads. Efter en hurtig optælling
konstaterede kasseren, at der pt. er 23 af medlemmerne, der er opskrevet på ventelisten.
Helle Ørngreen, har forsøgt at melde sig og familien ind, men har ikke modtaget nogen kvittering med medlemsnummer på trods af flere henvendelser og er
derfor i tvivl om de overhovedet er medlemmer. Kasseren beklager at de ikke har fået en tilbagemelding, men oplyser at de er medlem og har nr. 850.
Bestyrelsen opfordrede alle medlemmer til at gøre en indsats for at øge medlemstallet f.eks. overfor de nærmeste ”bådpladsnaboer”, i det hele taget være med
til at sprede budskabet til bådpladslejerne om, at det er vigtigt at så mange som muligt er medlem af VB88, da vi på den måde får større indflydelse på havnen.
Da Fondsbestyrelsen kun mødes få gange, er det formandsskabet, bestående af formanden og næstformanden der tager de løbende beslutninger. I de tilfælde
hvor det direkte drejer sig om havnespørgsmål deltager hav-nefogeden også i disse møder.
En af VB88’s mærkesager er at opnå en fast bestyrelsespost i Fondsbestyrelsen, hvilket vi løbende arbejder for. Vi mener at det er rimeligt at vi, som
repræsenterer den største gruppe betalere, også bør være repræsen-teret i Fondsbestyrelsen.
Karsten Bertram, synes det er bekymrende at der er åbnet for, at borgere fra andre kommuner kan leje en havneplads i Vedbæk Havn. Hvordan stiller VB’88
sig til det?
NDB: Positivt både Rungsted og Skovshoved har gjort det samme. Endvidere er reglen, at der skal være 30 ledige pladser for at een fra en anden kommune kan
få tildelt en plads i Vedbæk Havn. På denne måde vil der altid være pladser til vore egne borgere.
Ebbe Munk, er der nogle regler for om Jens Ive kan fortsætte som formand i Fondsbestyrelsen efter han er blevet Bogmester?
NDB: Det er der ikke, men han vil i fremtiden bruge mindre tid, og deltager, af samme årsag, heller ikke i byggemøderne længere, da han kan blive inhabil i
visse tilfælde.
Behøver formanden være politiker?
NDB: Nej.
Har det egentlig ikke været ulovligt at forbyde andre end kommunens borgere i at få en bådplads i Vedbæk Havn?
NDB: Nej.
Jan Frike, gjorde opmærksom på den verserende sag hvor Rungsted Havn og Hørsholm Kommune netop strides om havnen skal være åben for andre
kommuner eller ej. Det bliver spændende hvad domstolene kommer frem til. Han gør opmærksom på at en sådan afgørelse vil kunne danne præcedens for
andre.
NDB, det er jeg ikke enig i, vi er en erhvervsdrivende fond og sætter vore egne regler for havnen.
Karsten Bertram, foreslog at vi kunne sætte prisen op for at begrænse for andre kommuner, men dette er nok urealistisk.
NDB, Skovshoved Havn skal også udvides, men de er et år efter os, så det er reelt set ikke en konkurrent.
Jørgen Kjærgaard, der er etableret et flot nyt hegn langs strandven, hvorfor er det ikke ført videre hen langs sydstranden, det ville give en flot helhed?
NDB: Strandarealet tilhører Kommunen, og i forbindelse med at vi, Havnen, satte hegnet op, foreslog vi Kommunen at de kunne sætte den samme type hegn
op, men det ville de ikke.

Formandens beretning blev taget til efterretning og godkendt.
3) GODKENDELSE AF REGNSKAB
Kassereren Hans Egmont-Petersen fremlagde på glimrende vis regnskabet for 2012, der udviste et overskud på kr. 559,-, og en egenkapital på kr. 61.599,-.
HEP bemærkede at udgiftsposten til repræsentation var ekstraordinær stor i 2012, men det skyldtes at vi havde foræret det nye havnekontor en indflytningsgave.
Endvidere havde vi givet gaver i forbindelse med bogmester skiftet.
HEP gentog opfordringen til medlemmerne om, ved indbetalinger af kontingent, at identificere sig tydeligt, meget gerne med medlemsnummer, men i hvert fald
ved navn. Endvidere er det vigtigt at alle medlemmer oplyser deres e-mail adresse, hvilket i fremtiden vil være bådelaugets kommunikationsvej.
Den 3-årrige kontingent opkrævningsform blev diskuteret, dels den bogholderimæssige styring og dels problematikken i, at medlemsskabet koster det samme
uanset hvornår man melder sig ind i 3 års perioden.
Konklusionen blev at det var de gældende regler, og at vi vil fortsætte med denne form.
Bjarne Bix , syntes at bådelaugets egenkapital var unødig stor, og efterlyste et projekt eller andet kapitalen kunne anvendes til?
NDB: Svarede at der ikke var nogen planer pt., og at vi bør vente med sådanne dispositioner til havnepro-jektet er færdigt, da det er rart at have en reserve.
Endvidere bemærkede han, at vi i 2013 vil få en ekstra-ordinær udgift til den nye hjemmeside, hvor det vil være nødvendigt at tage at kapitalen.
Regnskabet blev godkendt med akklamation, og formanden takkede kasseren og revisionen for det fine arbejde.

Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 2 suppleanter, der deltager i alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen konstituere sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor formanden, næstformanden, sekretæren og kassereren, samt uofficielt en web-master,
bliver valgt.
Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt for en ny to-årsperiode:
•
Claes Rechnitzer
•
Klaus Nordfeld
•
Søren Skifter (tidligere suppleant)
Nye medlemmer:
•
Catharine Rechnitzer
•
Jesper Winther Andersen
Suppleanter:
•
Henning Gudmand-Høyer – (tidligere bestyrelsesmedlem)
•
Jørgen Riis Andersen
Som revisorer blev valgt:
•
Niels Friis Hansen
•
Karsten Bertram
Alle blev valg med akklamation
NDB, takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år og benyttede samtidig lejligheden til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for et
mangeårigt, værdifuldt og solidt bestyrelsesarbejde.
HEP, benyttede lejligheden til at takke revisor Marianne Badstue for med ildhu og stort engagement at have gennemgået og revideret regnskabsmaterialet.
5) INDKOMNE FORSLAG, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR DET
KOMMENDE ÅR.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent, dog med den ændring at kontingent perioden undtagelsesvis forlænges med ét år, således at den nuværende
kontingentindbetaling dækker årene 2012, 2013, 2014 og 2015.
Den næste kontingent opkrævning, i 2016, vil således dække årene 2016, 2017 og 2018.
Det opfordredes desuden til at flest mulige betaler det højeste kontingent, kr. 300,-, og tilmelder flest mulige familiemedlemmer. Årsagen er, at der i december
2013 skal være valg til samarbejdsudvalget, og her kan medlemstallet være afgørende for hvor stor indflydelse VB88 vil få.
Følgende kommentarer blev givet:
Marianne Badstue, opfordre til at kontingentsatserne simplificeres, så beløbet er det samme uanset hvor mange familiemedlemmer der er tilmeldt?
Endvidere opfordre M.B. bestyrelsen til at revidere 3-års kontingentmodellen og gå tilbage til årlige kontingentindbetalinger, da det, efter hendes vurdering, på
lang sigt vil blive umuligt at administrere den nuværende 3-års model.
Peter Trock Jantzen, hvis man ikke har fået tilmeldt hele familien, hvordan tilføjer man de øvrige?
Søren Skifter, for at undgå opkrævnings problematikken, kunne det være en ide at medlemmerne var tilmeldt automatisk PBS opkrævning, hvilket betyder at
opkrævningen automatisk bliver opkrævet/betalt, hvis ikke medlemmet aktivt framelder betalingen.
Jørgen Berth, kunne det være en ide at alle bådpladslejerne automatisk blev medlem af VB88 i det øjeblik de får tildelt en havneplads, eller bliver opskrevet på
ventelisten?

Jørgen Rømming, modtager man en opkrævning når næste periodes kontingent skal betales, det vil sige når 3-års perioden udløber?
NDB svarede, indmeldelser og/eller rettelser gøres via den nye hjemmeside, familiemedlemmerne skal angives med navn og adresse. Personerne behøver
nødvendigvis ikke at være myndige. Betaling via PBS var noget vi kunne overveje. Tvunget medlemskab ved tildeling af fast havneplads vil være en optimal
situation, men det kræver vedtægtsændringer i havnen og kan ikke lige gennemføres.
Der vil, i fremtiden, blive udsendt kontingentopkrævninger via mail.
Bestyrelsens oplæg til forlængelse af kontingent perioden, samt uændret kontingent blev vedtaget.
Der var ikke indkommet andre forslag overgik vi til punkt 6.
6) Eventuelt
Niels Brundsgaard, tog ordet og takkede bestyrelsen for det arbejde de havde udført i det forgangne år.
Da der ikke var flere indlæg tog dirigenten ordet og takkede forsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for ledelsen af
generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling var slut, men som meddelt indledningsvis ville Niels De Bang, efter en kort pause, gennemgå havneudvidelses projektet og
fortælle om status samt tidsplan for projektets næste faser.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30..
Dette referat godkendes:
Sign.
Thomas Vincent Bonnor

