Referat fra generalforsamlingen i Jegindø Bådelaug, lørdag, den 8. maj 2021 kl. 10:00 – 11:35

Dagsorden iht vedtægternes § 8:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Hans Rabenhøj, der blev valgt uden modkandidat
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Formandens beretning
Formanden henviste til den skriftlige beretning, som i februar måned blev sendt til alle
medlemmer, ligesom den var vedlagt indkaldelsen pr. mail den 19. april og også findes på laugets
hjemmeside. Formanden mente derfor ikke, at det var nødvendigt at læse beretningen højt i sin
helhed, men fremhævede i sin mundtlige gennemgang primært det lave aktivitetsniveau som
kontrast til arbejdet med en helhedsplan for Havnens udvikling.
Beretningen blev godkendt.
Tilkendegivelser fra drøftelsen:
et spørgsmål om hvorvidt lauget er informeret om arbejdet med en udviklingsplan i Havnens
såkaldte styregruppe, besvarede formanden med forsikring om, at alt i styregruppen drøftes og
kommunikeres transparent. Lauget har været repræsenteret i alle styregruppemøder.
Referaterne herfra er sendt ud til samtlige medlemmer af lauget, ligesom tilfældet er med
helhedsplanen, som også er lagt frem på vores hjemmeside www.jegindoebaadelaug.dk
Hvad der foregår mellem møderne, ved vi i sagens natur ikke noget om.
Det blev i den forbindelse nævnt, at man kan bede om aktindsigt i bestyrelsesprotokollen for
Havnens bestyrelse. Det må i givet fald komme an på en prøve.
Det blev oplyst, at havnens generalforsamling er berammet til den 27. maj kl. 18:00 i Thing
House.
Formanden supplerede dialogen med information om det måske mest interessante og
perspektivrige forslag, som er fra Kommunen, der på et styregruppemøde forespurgte
formanden for Havnens bestyrelse om interessen for, at Kommunen overtager lystbådehavnen,
hvilket formodentlig vil gøre det noget nemmere at søge ”hjælp til” finansiering af
helhedsplanen. Havnens bestyrelsesformand fandt det på mødet spontant som en rigtig god idé,
der burde arbejde videre med. Status på den dialog er styregruppen og således også Jegindø
Bådelaug ukendt. Dog henviser formanden til referat fra styregruppens møde fredag, den 7. maj.
Det udsendes til alle medlemmer ila week-end’en og lægges endvidere også på vores
hjemmeside.
Kølbådssejlerne fremførte mange berettigede synspunkter om havnens forfald og opfordredes til
at fremsende forslag om nødvendig reparation/vedligehold til Havnens generalforsamling og
udtrykke håb/ønske om behandling, idet man ikke kan se at have fået noget for de c:a 200.000
kr., som ialt årligt er betalt for bådepladser gennem flere år.
En god idé om adkomst til klubhuset for handicappede besøgende arbejdes der videre med.
Næstformanden søgte praktiske forslag. Uudtalt forventes det givetvis, at han påtager sig også
dette arbejde.
Petanquespillerne er tidligere af bestyrelsen informeret om sæsonstart. Det påtager bestyrelsen
sig gerne igen,- men vil ikke organisere aktiviteten.

Onsdagsklubben ”er født” i bådelauget, men har længe ikke haft relevante opgaver. Bestyrelsens
holdning er, at større vedligeholdelses- og reparationsarbejder er Havnens ansvar. Bestyrelsen
informerer gerne onsdagsklubben dvs alle medlemmer af lauget om ”sæsonstart”.
3. Regnskabsaflæggelse
Kassereren gennemgik regnskabet i dets væsentligste poster. Revisor supplerede med at
udtrykke glæde over arbejdet med revidering, som var let pgra den orden, der var i
”bogholderiet”. Der blev spurgt til udgifterne, som kunne synes høje qua laugets lave
aktivitetsniveau. Kassereren svarede med henvisning til relevante detaljer og fakta. Der blev også
spurgt, om lauget har fået en anonym sponsor med henvisning til specifik indbetaling den 6.
februar. Kassereren svarede med information om alle forgæves bestræbelser på at finde
”baggrunden” for indbetalingen, som var kontant uden angivelse af indbetalers identitet.
4. Kontingentfastsættelse:
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser på:
Enkeltmedlem

150 kr.

Parmedlem

250 kr.

Familiemedlem

300 kr.

Forslaget blev vedtaget. Kontingent skal indbetales på laugets konto i Sparekassen Vendsyssel:
Reg.nr. 9070 Kontonr. 1880014931
5. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen diskuterer fremtiden for Jegindø Bådelaug – har
bådelauget overlevet sig selv?
Vi må se virkeligheden i øjnene: tiden med de mange sjægte i havnen er forbi. Søspejderne
har fået 3 bådepladser ved ”sjægtebroen” og kan måske generere interesse for sejlads blandt
børn og unge mennesker. Det er formelt set dog ikke en aktivitet, som er i regi af bådelauget.
Det faktum at ikke alle lystsejlere med havneplads er medlemmer af lauget medførte
synspunkter som ”en skidt indstilling til fællesskabet” og ingen adgang til spil/klubhuset
hvilket dog fandtes uhåndtérbart, da mange brugere af klubhuset er besøgende institutioner
og forældre med børn, samt gæstesejlere. Klubhuset er jo havnens hus og ikke laugets
ejendom.
En idé blev født: nye sejlere/bådejere kan kun få bådeplads, hvis man melder sig ind i
bådelauget. Idéen skal forelægges havnen, der er bestemmer. Dog er tvang vel næppe heller
vejen frem til øget aktivitet.
Hvad med at få lavet en lille folder med informationer om de mange muligheder for aktivitet
på Jegindø og Thyholm og sikre, at havnefogeden har en stak liggende til uddeling?
Konklusion: bådelauget skal ikke nedlægges, men ved fælles hjælp forsøge at skabe et højere
aktivitetsniveau. Set i lyset af fremtidsplanerne for havnens udvikling kan et stærkt aktivt
bådelaug også få indflydelse på beslutninger og proces.

6. Valg af bestyrelse:
Lene blev genvalgt.
Ruth blev nyvalgt.
Eva blev nyvalgt.
Trods massivt venligt gruppepres ønskede ingen af fremmødte kølbådssejlere at lade sig vælge.
Bestyrelsen består herefter af:
Mogens Korsgård, mobiltlf.nr. 4028-8046, e-mailadresse: mogens.korsgaard@mail.dk
Lars Brodersen, mobiltlf.nr. 2927-9695, e-mailadresse: lars.brodersen@hotmail.dk
Lene F. Kristensen, mobiltlf.nr. 2236-1935, e-mailadresse: lenemfk@cool.dk
Ruth Jensen, mobiltlf.nr. 3155-6865, e-mailadresse: ruthlarsen5555@gmail.com
Eva Thomsen, mobiltlf.nr. 2169-8406, e-mailadresse: evalangvang@mail.com
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde om senest 8 dage iht
vedtægternes § 11.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen: Hans Rabenhøj blev nyvalgt
Valg af revisor og suppleant for denne: Hans Rabenhøj henholdsvis Knud Vestergaard blev
genvalgt
8. Eventuelt
a. synspunkter om bl.a. et øget medlemstal i lauget vil give større styrke i det videre forløb i
regi af styregruppe og myndigheder ifm udviklingsarbejdet og eventuelle prioriteringer
b. der køres for hurtigt på den nye flisebelagte vej. Der er legeplads og legende børn i
området. Skiltningen er uhensigtsmæssig og bør ændres/forbedres. Det blev nævnt at
gårsdagens styregruppemøde også havde drøftet dette, og at man ville spørge
kommunen, om man kan låne ”3-kantede gummiklodser” beregnet udlagt til
hastighedsdæmpning
c. flagliner til klubstanderen er fastgjort forkert
d. hvornår skal onsdagsklubben starte op?
e. Overfladebelægning mellem museum og Æ Skipperhus – fint grus versus ral
Kl. 11:35 konstaterede dirigenten, at der ikke var mere at drøfte og nedlagde sit hverv med tak for god ro
og orden. Der blev udtalt tak for indsatsen til afgående formand.

I vind og vejr

Mikael Sthaalros

Hans Rabenhøj

referent

dirigent

