
Referat fra ordinær generalforsamling i Humlum bådelaug d.23/4-2022 

 

1 Valg af dirigent og stemmeudvalg 
Ref. Jonas Bech valgt til dirigent. Stemmeudvalg: Jørgen og Henrik.  

Lovlig indvarslet generalforsamling. 
2 Bestyrelsen fremlægger beretning til godkendelse. 

Ref. Beretning vedlagt. 
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Ref. Der er ikke noget revideret regnskab. Vi skal have adskilt vores økonomi fra 
campingpladsen over til vores eget. Vi kan få penge ind ude fra til at forny 
havnen. mm.  
Ventelister i havnen. vi er fuld booket. Mobil pay er en succes på 
slæbestedet. Regnskabs program er blevet indkøbt. Udgravning af havnen 
ca. 30,000 kr. Der har været meget at se til med opretninger af konto mm. 
Spørgsmål om frihavn (ikke planlagt fra vores side, men undersøger om det 
er en fordel for os?) Der foreligger endnu ikke noget regnskab for i år, men 
næste år skal der være et. Det skal ikke stige at ligge i havnen, men vi skal 
finde ud af hvordan pengene arbejder bedst? 

4 Bestyrelsens forslag til årsbudget, herunder priser og kontingent. 

Ref. Under punkt 6 
5 Behandling af indkomne forslag. 

Ref. Ingen indkomne forslag. 

6 Fremlæggelse af plan om tilbagekøb af brosider. 
Ref. Fremlæggelse af Ideer til køb af bro sider.  Bådelauget vil gerne købe 

broerne tilbage og har et forslag til en afskrivningsformel, der hedder 10% 
pr. år til renovering. Hvis man har ligget ved en bro i 10 år og der ikke er sket 
renoveret på broen, får man ikke sine penge tilbage. Der vil blive et 
individuelt brosyn, hvor broens stand vurderes. Når broen er købt 
indbetales der et beløb på 200 til 300kr om året til at renovere bro for. 
Andre ideer eller om vores ide er ok?  Det er tanken at alle broer over en 
årrække bliver ens og gode. Man vil starte med de ringeste broer først? 10 
års afskrivning minus 10 % og man får resten igen. Vi skal løfte i fælles flok 
om at bygge broer. Der kan gå 2 – 3 år før det bliver ens tur at få bygget bro. 
Vi starter med havnens egne broer. Det koster 3500 til 4000 for at lave bro 
uden stolper. Der er en snak om at bytte brosider, hvis der er en der køber 
større båd. Det er ok. Bare snak med bestyrelsen / Rikke.  Men undersøg før 
køb om det kan lade sig gøre. Vi har små både til at ligge på store 



bådpladser de vil på sigt blive tilbudt en anden plads, der svare til ens båd.  
Muligheden for at anlægge en miljøplads blev drøftet. En rigtig god ide, som 
vi måske skal overveje at søge midler til. Karsten tilbyder at suge både tom 
for slam og olie mm på egen regning. 
Der er stemning for vores ide til tilbagekøb af bro. Der vil være mange broer 
der vil starte i 0 og man får en ny bro. Skabelon til bro sider og evt. brosider 
laves af broudvalget. Det vil være smart med fælles opbevaring af nye 
brosider hen over vinteren. Brobisserne afholder et møde snarest og vi 
afventer at høre deres forslag. Planen for tilbagekøb og afskrivning tages op 
til vedtagelse ved næste generalforsamling til godkendelse. 
STRØM: et forslag - Vi har besluttet at strømkabler skal godkendes og man 
får et mærke at sætte på. Skal gøres inden 1 juni 2022. Kabler, der ikke er 
godkendte vil efter denne dato blive afmonteret og kan afhentes i 
receptionen. løsning med strøm regning. Det koster 15000kr at have støm 
på havnen om vinteren, det bliver derfor lukket ned, som det har været de 
sidste 2 år. Bestyrelsen sender en mail ud med reglementet for kabler.  Cee 
stik med gummikabel. Skriv evt. i mailen hvilket stik der skal til måske med 
billede.  

7 Valg af tillidsposter 
a. Valg af bestyrelsesmedlem for 1. år og to bestyrelsesmedlemmer for 

2 år. Michael, Lasse og Carsten genopstiller ikke. 
b. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år. 
c. Valg af revisor 

Ref. a. Bo Christensen, Bo Nygaard og Hardy Hjort ( afgjort ) 
b.  Jens Nielsen ( afgjort ) 
c. Genvalg af RSM revision 

8 Evt. Herunder oprettelse af diverse udvalg.  

Ref. Strøm betaling. Forslag om, at der kigges på strømafregning, så der evt. 
indbetales et fast beløb om året hvis man ikke har måler på. Bestyrelsen 
undersøger mulighederne og laver en beslutning om, hvordan det skal 
afregnes fremadrettet. Beslutning og vejledning sendes ud til alle 
medlemmer. 

  

  
 

 

 


