REFERAT AF GL. RYE BÅDLAUGS GENERALFORSAMLING
D. 22. april 2018
Fremmødte; Fra bestyrelsen: Anders Bang Pilgaard, Torkild Jensen, Claus Riber og Ole Kjøge
Jensen
Medlemmer: ingen
Afbud: Ingen
Generalforsamlingen blev afholdt i GRIF, lokaler.

1. DIRIGENT: Claus Riber blev valgt som dirigent.
Det konstateres at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og at Indkaldelsen er sket via Facebook
og Gl Rye Portalen den 8. april.
Vedtægterne siger at generalforsamlingen skal holdes i marts måned hvilket må siges at være
overskredet samt at indkaldelse metoden måske ikke har favnet alle. Formanden har dog vurderet at
de få der ikke måtte se indkaldelsen næppe ville være kommet alligevel. Formanden uddyber i sin
beretning.
2. BESTYRELSENS BERETNING
Ved Anders Bang Pilgaard
•

•
•
•
•

•

•

2017 har været et vådt og stille år uden de store problemer. Pga. den temmelig våde sommer
har udlejningen været minimal.
Der har ikke været nogen problemer i selve havnen og området. Når bådene er sat i vandet,
vil vi igen indbyde kommunen til den årlige inspektion
Igen i år har vi ikke haft tyveri eller hærværk og det er godt.
Pga. af den lave udlejning har vi ikke vasket redningsvestene i år men vil sørge for at det
sker i løbet af næste vinter.
Som vedtaget tidligere fastholdes i sætning af bådene første mandag i april og sidste søndag
i oktober. Dvs. 9 april kl. 17 og optagning søndag 28 oktober kl. 14. Det kan dog afsløres, at
isætningen blev skubbet til den 16. april pga. vejret.
Vores har døjet noget booking systemet idet det ikke er så brugervenligt som det gamle. Og
det har en helt klar mangel som er at vi ikke kan sende beskeder til vores medlemmer. Da vi
oprettede den nye portal, prøvede jeg at sende mails til vores medlemmer direkte fra
Outlook og det fungerer ikke særlig godt. For ikke at sprede alles mailadresser rundt mellem
hinanden bruger man BCC funktionen men det betyder at en del systemer smider mailen i
SPAM folder og så ser folk den ikke. Samtidig måtte der sendes i flere omgange og det er
ikke en varig løsning da den er al for tidskrævende. Dette var også årsagen til vores
udfordring med indkaldelsen til generalforsamling. Grunden til at jeg valgte, at vi kun
brugte Gl Rye Portalen og Facebook var at der i de 6 år jeg har afholdt generalforsamling
kun er fremmødt 2 medlemmer der i øvrigt begge var fra byen.
Da portal delen egentlig fungerer fint nok vil bestyrelsen arbejde på at finde en måde at
sende information til medlemmerne.

Beretningen blev godkendt

3. REGNSKAB
Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Claus Riber.
Der er nu 37 betalende medlemmer. Det skyldes problemer med udsendelse af e-mail til
medlemmerne
Regnskabet viser et overskud 3194 kr. og en kassebeholdning på 11807 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4. INDKOMNE FORSLAG
Ingen
5. BUDGETFORSLAG FOR 2018
Ved Claus Riber.
Kontingent for næste sæson er fastsat til 100 kr. pr. husstand. Der satses fortsat på nulløsning, hvor
foreningen kører uden overskud.
Det forudsættes, at medlemstallet er konstant
Budget og fastlæggelse af kontingent blev godkendt.

6. VALG TIL BESTYRELSEN
På valg var Torkil Jensen og Claus Riber som begge blev genvalgt.
Pga af mangel på tid anmoder Ole Jeppesen om at måtte træde ud af bestyrelsesarbejdet. Det blev
godkendt
Ole Kjøge blev valgt til bestyrelsen
Ole Jeppesen og Martin Bernt Rud blev valgt som suppleanter
bestyrelsespost
navn
periode
status
på valg om
________________________________________________________________________
Formand
Anders Bang Pilgaard
2 år
uændret
1 år
Næstformand
Ole Kjøge Jensen
2 år
uændret
1 år
Bestyrelses medlem
Torkil Jensen
2 år
nyvalgt
2 år
Kasserer
Claus Riber
2 år
genvalgt
2 år
2 bestyrelsessuppleant
Suppleant

Ole Jeppesen

1 år

nyvalgt

1 år

Suppleant

Matin Bernt Rud

1 år

genvalgt

1 år

1 år
1 år

genvalgt
genvalgt

1 år
1 år

Revisor og revisorsuppleant
Revisor
Revisorsuppleant

Ove Krogsøe
Michael Fuglsang

7. EVENTUELT
•
•
•
•
•
•

•

Portalen skal opdateres. Det vil formanden sørge for.
Informationssiden i skabet skal opdateres. Er lidt gammel. Formanden vil udskrive en ny.
Information tilføjes om åregafler og koder.
Vi indkøber nye hængelåse med kode. Så undgår vi tabte nøgler og bytten rundt på låse.
Formanden og kassereren vil nedsætte et udvalg der finder en god kode til alle 5 låse.
Torkild holder øje med markedet om der kommer en alu kano som kan udskifte den der er
lappet. Det samme med jollen.
Vi skal rette henvendelse til kommunen mht. grøde i Gudenåen.
Formanden laver huskeliste til datoer osv. Næste generalforsamling er sidste søndag i marts.
Overvej at lave isætning og generalforsamling samme dag. Der kan evt serveres pølser
bagefter. Starter kl. 15 og kl. 16 er klargøring med efterfølgende pølser.
Kan man sammen med Borgerforeningen lave grillaften eller andet ved Emborg broen.

Referat ved Anders Bang Pilgaard d.22. april 2018.

