
 Referat af generalforsamling i Vindeby Bådelaug 

Torsdag den 17. juni 2021, kl. 19.00 i Tåsingehallens cafeteria 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

Jan Bo Jørgensen valgt som dirigent.  

Jan Bo konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, trods forsinkelsen grundet Corona. 

 

2. Formandens beretning. 

Vi må beklage at vi ikke har afholdt generalforsamling til vanlig tid, men det er vel alle bekendt at 

det ikke har været mulig pga COVID-19. 

 

Vi har valgt at holde det nu da det er blevet muligt at samle mere end 10 personer har godt nok 

måtte høre for at det falder sammen med en fodboldkamp. 

 

Vi har ikke haft mulighed for at holde ålespisning og standerhejsning 

 

Ligesom vi har ikke kunne holde arbejdsweekender, Martin har dog kunnet samle nogle af havnens 

faste støtter til at male mm tak for det. 

 

Vi har stadig ikke været heldige med at få hjælp fra fonde. 

 

Vi har holdt møder ved mig, da vi ikke har måtte samles i klubhuset. 

 

Vi har arbejdet meget med en mulighed for at få lavet forlængelsen af stenmolen mens vi stadig 

havde tilladelsen til at lave den vi forsøgte af få forlænget tilladelsen, men det var der ikke mulighed 

for. 

 

Vi havde fået tilsagn om lån fra kommunekredit til en rente på 0,46%. 

 

Men da vi kom nærmere ind på det ville kommunen have ændret på vores vedtægter således at alle i 

kommunen skulle have mulighed for også at få plads i havnen og de ville også have mulighed for at 

være medbestemmende vedr. vores økonomi. Det ville vi ikke være med til, så det kunne ikke blive 

aktuelt. 

 

Vi drøftede muligheden for om der var nogle af vores medlemmer der ville låne penge til Bådelauget 

så vi kunne komme i gang. 

 

Det blev modtaget rigtigt godt og vi fik tilsagn om lån for 815.000, samt sponsoreret 135.000 vi 

kunne bruge tilbuddet med en forhøjelse af indskuddet med 5.000 som blev vedtaget i 2019. Vi fik 

også mulighed for at optage et lån i Sydbank på 700.000 over 10 år til 3,5% så på denne måde kunne 

vi starte entreprisen.  

 

Det har nu ikke gået så hurtigt med opbygningen, mest på grund af travlhed med andre projekter 

men også med forskellige uheld på vejen. 

 

Vi vil gerne sige tak for tilliden til de mange der har ydet lån og sponsoreret til Bådelauget 

Nu mangler vi kun den sidste afdækning med kampesten, flytte fyret og få lavet en afmærkning øst for 

indsejlingen til havnen. 

 



Jeg vil gerne sige tak til Anders Fredskild for den tid han har været med i bestyrelsen, han har 

bestemt været en god hjælp. Anders er flyttet til Rudkøbing og har derfor meldt sig ud af Bådelauget 

og giver hermed plads til en anden som bor på øen, vi har derfor indsat vores suppleant Maria 

Schaumann i bestyrelsen. Maria har været os en stor hjælp blandt andet med udfærdigelse af 

gældsbeviser, så vi håber at vi kan beholde Maria i bestyrelsen. 

 

Jeg vil slutte med at sige tak for det arbejde der er gjort fra bestyrelse, suppleanter, revisorer og alle 

der passer godt på vores havn. 
 

Dirigenten takker for beretningen og tilbyder generalforsamlingen at stille spørgsmål. 

Der spørges til. Hvorvidt molen er færdig bygget? Nej, der mangler 4-5 meter der opbygges i kampesten. 

Molen får indsejlingsfyret påmonteret og der udsættes en bøje øst for indsejlingen. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Kasserens beretning. 

Regnskabet har været udsendt tidligere på foråret, da generalforsamlingen blev udskudt grundet Corona. Der 

er i den forbindelse kommet en enkelt henvendelse, vedr. opskrivning af værdien på bro 1. Dette skyldes at 

bro 1 er ny og udgør derfor en regnskabsmæssig værdi. 

 

Kassereren gennemgik regnskabet.  

Der var ingen spørgsmål til regnskabet og regnskabet blev godkendt. 

 

Havnefogeden fik ordet og takkede medlemmerne for at vende skilte for hindanden. Der er også opsat affalds 

sortering, som bliver benyttet. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen ønsker ikke ændringer af kontingentet for indeværende år. Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der er før generalforsamlingen modtaget et par forslag der ønskes behandlet. 

Forslag om at der etableres bro og nye pladser hurtigst muligt for at sikre pladser til folk på venteliste. 

Forslag om at der søges lån og hævning af pladsleje for at skaffe indtægter til udvidelsen. Forslaget kræver, at 

udvidelsen står færdig til udgangen af marts 2022. Forslaget begrundes med at prislejet i Vindeby er lavere 

end omkringliggende havne. 

Bestyrelsen anbefaler at der søges fonde i stedet for at hæve takster yderligere. Bestyrelsen vurderer at fonde 

lettere kan byde ind på opgaven nu, end tidligere. 

En bro koster omkring 1.000.000 før den er endelig færdig.  

 

Bestyrelsen forventer at der efter etablering af en ny bro vil komme omkring 15 pladser ekstra når vi er 

færdige. Det afhænger lidt af hvordan der rykkes rundt på de nuværende pladser. Bestyrelsen mener det er 

bedst at vente med yderligere økonomiske satsninger, også henset til at der kan komme konjunktur ændringer 

hvor indskud pludselig skal tilbagebetales. 



 

Der stilles yderligere spørgsmål om antal bådpladser i alt og den aktuelle venteliste. 

Havnefogeden oplyser, at 100 medlemmer står på venteliste. Der er 170 bådpladser. 

 

Der spørges til om ikke man kan få de mindre både ud på den nye bro, så der ikke mistes mange pladser på 

bro 4.  

Dette indgår allerede i bestyrelsens overvejelser. 

 

Efter drøftelsen ønskede forslagsstiller ikke at sætte forslaget til afstemning. 

 

 

6. Valg til bestyrelse og suppleanter, på valg er: 

• Leif Clausen, modtager genvalg 

• Maria Schaumann, modtager genvalg 
 

Valgt med applaus. 
 

Suppleanter: 

• Sven Ryborg, opstiller 

• Erik Lundbye, modtager genvalg 

Begge blev valgt med applaus 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant, på valg er: 

 

• Bjarne Neuhaus Christensen 

• Jan Bo Jørgensen 

Suppleant: 

• Jeppe Skytte Hansen 

Alle blev genvalgt med applaus 

 

8. Eventuelt 

Der blev ønsker en drøftelse af om det ville være fordelagtigt med en eventuel prisændring på de store både. 

Eksempelvis ved højere indskud og takster for plus 40 fod. 

Bestyrelsen tager det med til overvejelse af næste års takster.  

 

Et medlem ønsker flere parkeringspladser på området, da parkering på vejen er blevet stærkt begrænset. 

Bestyrelsen har talt med kommunen om parkering på vejen, og blev afvist da beslutningen er taget pga. 

busserne. Bestyrelsen kan dermed ikke påvirke antallet af parkeringspladser yderligere. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden, samt den gode debat. 

 

Ref: JH 


