REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I BOLVÆRKET DEN 6. APRIL 2011
Dagsorden:
1. valg af referent
2. valg af dirigent
3. formandens beretning
4. fremlæggelse af revideret regnskab og budget 2011 til godkendelse
5. indkomne forslag
6. valg til bestyrelse og suppleanter
7. valg af revisor og revisor suppleant
8. eventuelt
Tilstede var 14 deltagere, heraf 12 stemmeberettigede.
Inden generalforsamlingens start efterlyste Martin Rask det nøglekort, vi har fået til hallen på
B&W. Er der nogen, ligger inde med dette, bedes det returneret til Martin.
ad 1: Ulrik Dahlin blev valgt til referent.
ad 2: John Kassinger blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt og beslutningsdygtig - dog burde dagsordenen være sendt med ud sammen med
indkaldelsen.
ad 3: Formand Martin fortalte, at det havde været et godt år med godt humør og godt samarbejde
for Bolværket. De fleste indbetalinger foregår nu med PBS, og der er ligeledes kommet bedre styr
på navneskilte og streamers.
Der har været lidt drilleri med vejret med to isvintre i træk, især for medlem nr. 20, hvis båd to
gange har været på bunden. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at bådene kommer på land om
vinteren, ikke mindst de både, der påvirkes af havnerundfartens gennemsejling.
El-kablerne fungerer tilfredsstillende, og da der var kontrolbesøg, var der ingen problemer.
Der har været et dødsfald i medlemskredsen, det viste sig at være et insolvent bo, hvorfor den
afdødes båd endte med at blive givet væk.
Martin erindrede om, at der kun må være en båd pr. medlem, og at der var fortøjet en gul
optimistjolle ved Frida. Hertil kunne Kim oplyse, at jollen var kommet drivende. Endelig ville
Martin påpege, at de enkelte, der stadig ikke har korrekt navn på deres båd, skal se at få det.
Afslutningsvis takkede Martin for et godt og hyggeligt samvær til bevarelse af miljøet her i kanalen.
Dirigenten efterlyste kommentarer, og efter et spørgsmål fra Torben om bådepladser, blev
beretningen godkendt med bifald.
ad 4 A: Regnskabet for 2011 afviger ikke meget fra 2009, de afvigelser, der trods alt er, drejer sig
om udgifter til el, som ifølge regnskabet har kostet 37.000 kr. - samt en ændring af momsreglerne,
der har betydet en merudgift for foreningen på godt 10.000 - derfor viser 2010-regnskabet et
underskud på 24.00 i stedet for det budgetterede overskud på 14.000.
Underskuddet dækkes ind af foreningens kapital. Regnskabet blev godkendt med bifald.
Alle har betalt, de to skyldnere der optræder i regnskabet, har siden betalt.

ad 4 B: Budget for 2011blev godkendt - det forelå ikke kopieret, men forventer indtægter på
173.000 og udgifter på 150.000 og dermed et overskud på 23.000 (alle tal i afrundede beløb).
Budgettet blev godkendt.
ad 5: Ingen indkomne forslag.
ad 6: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgt blev Poul Lausten, Michael Rasmussen og som nyt
medlem Anne-Louise Wulff. Poul Sørensen trak sig efter mange års indsats og gjorde på falderebet
opmærksom på, at det var Anne-Louises mand, Rune, der var medlem, så det skulle forsamlingen
være klar over. Det var forsamlingen, og de tre bestyrelsesmedlemmer blev valgt med bifald.
De to suppleanter var Kim Lindgreen, der har haft den tørn i mange år, og som nyvalgt Charlotte
Eli Pedersen.
ad 7: John Kassinger modtog genvalg som revisor, og nyvalgt revisorsuppleant blev Kim Harboe.
ad 8:
1) Ulrik fortalte, at da båden Tuvalu blev opkrævet 1000 kr. for ikke at feje i REDA-hallen, troede
han først, det var en aprilsnar.
Det var så desværre ikke. Martin forklarede, at pengene oprindeligt skulle have gået til Kirstens
fond, men nu blev anvendt til den meromkostning klubben havde fået pga. misforståelser om
lejemålets længde.
Ulrik svarede, at nu havde man i al fald lært, at man skal feje efter sig, når båden har været på land.
2) Poul orienterede om muligheden for at komme på land ved siden af hallen - det vil koste ca. det
samme, og der vil være adgang til en højtryksspuler - bestyrelsen fortsætter sonderingerne, hvis det
ikke lykkedes at få plads i hallen i vintersæsonen 2011-12.
3) Martin takkede Poul for sin mangeårige indsats i bestyrelsen og sagde, at det i høj grad var Pouls
skyld, at vi overhovedet havde en forening, og forsamlingen fulgte de pæne ord op med et
langvarigt bifald.
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