
Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug tirsdag den 18. februar 2014 

 

Endnu engang var der stort fremmøde, ca. 127 medlemmer deltog i generalforsamlingen, heraf 50 A 

medlemmer og 23 B medlemmer, 

 

Formand Jes Hovind bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Tommy Jensen blev 

foreslået som dirigent for aftenen og blev valgt. Han konstaterede at indkaldelsen var udsendt i tide, og han 

udpegede to tællere. 

 

Formanden fik ordet og berettede om det forløbne år og takkede for den store indsats, der var blevet ydet af 

udvalgene. Årsberetningen blev godkendt af de fremmødte. Der var et enkelt spørgsmål angående log-in til 

hjemmesiden, som hurtigt blev besvaret. 

 

Bestyrelsens kasserer, Birgit Bak, gennemgik derefter marinaens og bådlaugets regnskaber og budgetter.  

Der blev spurgt til, hvor meget der i årets løb var indkommet som betaling for strøm fra el-standerne.  

Der blev også spurgt ind til forholdet mellem Ry Marina og Ry Bådlaug. 

Vandafgiften er betydelig større i år, og der blev spurgt til grunden (forbruget er ikke øget, men afgifterne er 

steget). 

Der er ikke budgetteret med ændringer af kontingent, indskud eller havneafgifter. 

Regnskaberne og budgetterne blev godkendt. 

 

I år var tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Jes Hovind, Birgit Bak og Kurt Jensen. Alle tre genopstillede og 

blev valgt. Bestyrelsen ser derfor således ud i det kommende år: 

 Jes Hovind 

 Jesper Madsen 

 Birgit Bak 

 Jørn Jensen 

 Kurt Jensen 

 

Bestyrelsessuppleant Jan Ustrup havde valgt at stoppe. Leo Nielsen genopstillede.  

Tommy Jensen og Flemming Sommer blev foreslået.  

 Tommy og Leo blev valgt. 

 

Sten Thorsager ønskede at stoppe som broudvalgsformand, og Bjarne Knudsen blev foreslået og valgt som 

ny formand.   

Else Jensen blev valgt som formand for malerudvalget som afløser for Per Brolund 

 

 

Udvalgsformændene er derfor for det kommende år: 

Hus- og pladsudvalget                         Jørgen Laursen 

Fest – og aktivitetsudvalget                 Jane Andersen 

Broudvalget                                          Bjarne Knudsen 

Navigationsudvalget                             Kai Rasmussen  

Sikkerhedsudvalget                               Flemming Sommer  

Miljøudvalget                                        Per Nielsen 



Malerudvalget                                       Else Jensen 

Redaktionsudvalget                              Christian Medom    

Skraldebådsudvalget                             Jørn Jensen  

 

Sekretær                                                Lisbet Jakobsen 

 

De to revisorer Knud Nielsen og Egon Bach samt revisor-suppleanten Jørgen Schultz blev alle genvalgt. 

 

Bestyrelsen havde foreslået en ændring af havnereglementet. Ordvalget og formuleringen blev drøftet, og det 

blev foreslået, at forslaget blev trukket tilbage og omformuleret, hvilket blev besluttet.  

 

Formanden for SSK var til stede og takkede for det gode samarbejde.  

 

Jan Ustrup fik overrakt et fint stormglas som tak for sin store indsats. 

 

På formandens foranledning holdtes en lille stund i stilhed for at mindes alle de klubmedlemmer, der er gået 

bort i det forløbne år. 

 

Mødet sluttede kl. 20.40. Formanden nævnte til sidst, at der er konstituerende bestyrelsesmøde den 25. feb. 

kl.18.00. Kl. 19.00 møder udvalgsformændene ind.   

 

Festudvalget havde sørget for kaffe med gode hjemmebagte boller og lagkage!  

 

Ref. LJ 

 

 

 


