
Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug tirsdag den 17. februar 2015 

 

I år deltog ca. 130 medlemmer i generalforsamlingen, heraf 61 A medlemmer og 27 B medlemmer, 

 

Formand Jesper Madsen bød velkommen, også til de fremmødte repræsentanter for SSK og SMK, og 

udtrykte sin glæde over det store fremmøde. Han foreslog Gert Nøjsen som dirigent for aftenen og denne 

blev valgt. Han takkede for valget, lovede til gengæld en omgang øl – og konstaterede at indkaldelsen var 

udsendt i tide. Han nævnte to ændringer til dagen dagsorden: Tommy Jensen (suppleant) og Kurt Jensen 

(bestyrelsesmedlem) havde besluttet sig for ikke at stille op. Leo Nielsen er (som suppleant) indtrådt i 

bestyrelsen i resten af perioden (til feb. 2016). 

 

Jesper gennemgik beretningen for det forgangne år og takkede for det store arbejde, der var blevet ydet af 

alle de frivillige. Årsberetningen blev godkendt af de fremmødte. Der var en forespørgsel ang. 

bådpladser/ventelister/ventetider, som blev besvaret og forklaret af havnefogeden. 

 

Hovedtallene for marinaens og bådlaugets årsregnskaber og budgetter blev gennemgået af kasserer Birgit 

Bak.  

Kontingent, indskud og havneafgifter er også i år uændrede. 

Regnskaberne og budgetterne blev godkendt. 

 

Der var ikke indkommet forslag til ændringer af regulativ for Ry Marina. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne Jesper Madsen og Jørn Jensen var i år på valg. Jesper Madsen blev genvalgt. Jørn 

har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem. Lene Winther blev foreslået og valgt. 

Bestyrelsen for det kommende år ser derfor således ud: 

 Jes Hovind 

 Jesper Madsen 

 Birgit Bak 

 Leo Nielsen 

 Lene Winther 

 

Jan Ustrup og Bjarne Knudsen blev valgt til posterne som bestyrelsessuppleanter. 

 

Udvalgsformændene for det kommende år: 

Hus- og pladsudvalget                         Bjarne Rasmussen (afløser Jørgen Laursen) 

Fest – og aktivitetsudvalget                 Kim Lindhardt Andersen (afløser 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 (in 

absentia). 

 

Der var indkommet et forslag om at formand, havnefoged og kasserer skulle vælges direkte på 

generalforsamlingen. Ifølge regulativet – og praksis – konstituerer bestyrelsen efter generalforsamlingen sig 

med formand, næstformand og kasserer og skal så efterfølgende ansætte en havnefoged. Da forslaget altså 

delvist beroede på en misforståelse, blev det trukket tilbage.  

 

Leo Nielsen orienterede derefter om status mht. mulighederne for at købe et jordareal af Skanderborg 

kommune. Kommunen har endelig tilbudt at vi kan købe et jordareal på ca. 300 m2. Købsmuligheden kan 

alene aktualiseres til modernisering/udvidelse af Skimminghus, og under de forhold at bygningens visuelle 

billede fra søsiden bevares. I forbindelse med forhandlingerne har bestyrelsen udarbejdet en råskitse, som 

blev vist frem. Herunder også en fremlæggelse af den videre plan. Bestyrelsen sørger for at færdiggøre 

købet, opmålingerne og tilskødningen, som tiltrådt af generalforsamlingen i 2005. Herefter projekteres og 

budgetteres projektet. Der udarbejdes en tids- og finansieringsplan. Det hele fremlægges på næste 

generalforsamling 2016 med henblik på generalforsamlingens accept. 

 

Jesper Kudsk repræsenterede SMK og takkede for det gode samarbejde. Også repræsentant for SSK, Rasmus 

Hjort, takkede for det gode samarbejde og ikke mindst brosamarbejdet. Han foreslog at klubberne overvejede 

at samarbejde om deres uddannelsestilbud. 

 

Der var stor tak til Jørgen (hus- og pladsudvalget), Jane Andersen (festudvalget), Jørn Jensen 

(bestyrelsesmedlem) og Tommy Jensen for deres store arbejdsindsats. 

 

Leo holdt en fin tale til Kurt Jensen, som i år har valgt at stoppe efter en meget lang årrække som 

bestyrelsesmedlem. Kurt har også fungeret som havnefoged gennem mange år. Leo takkede for et godt 

samarbejde. Det efterfølgende store, taktfaste bifald fra lokalet viste tydeligt medlemmernes anerkendelse af 

den uvurderligt store indsats Kurt har ydet for klubben. 

 

Mødet sluttede kl. 21.20.  

Formanden nævnte til sidst, at der er konstituerende bestyrelsesmøde den 24. feb. kl.18.00.  

Udvalgsformændene inviteredes til kl.at komme kl.19.00. 

 

Festudvalget havde sørget for kaffe med gode boller og æblekage!  

 

Ref. LJ 

 

 

 


