Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug tirsdag den 21. feb. 2017
Der var igen – man kan næsten sige ’traditionen tro’ – omkring 120 deltagere. Heraf var der 75
stemmeberettigede, 48 A medlemmer og 27 B medlemmer.
Klubbens formand, Jesper Madsen, bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Han bød
også repræsentanterne fra Silkeborg Motorbådsklub og Silkeborg Sejlklub velkommen.
Gert Nøjsen blev foreslået og valgt som aftenens dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til
generalforsamlingen var blevet udsendt rettidigt. Generalforsamlingen blev derefter kortvarigt suspenderet,
mens øl og vand blev delt rundt.
Formanden og udvalgsformænd berettede om året, der var gået, og formanden takkede for det gode
samarbejde i bestyrelsen. Der var ingen bemærkninger, og årsberetningen blev godkendt.
Der var ingen afstemning vedrørende personer, der ønskede optagelse mod bestyrelsens ønske, eller
vedrørende personer, som bestyrelsen havde ekskluderet.
Så blev årsregnskaberne for Ry Bådlaug og for Ry Marina fremlagt. Der var en forespørgsel ang. størrelsen
af beløbet for afholdelse af bestyrelsesmøder, og det blev forklaret, at beløbet dækker traktement til både
bestyrelse og de mange udvalgsformænd til de månedlige bestyrelsesmøder + den årlige julefrokost for
bestyrelse og udvalgsformænd + disses ægtefæller.
Regnskaberne blev godkendt.
Derefter blev budgetterne for RB og RM fremlagt og vedtaget. Der er ikke planer om afgiftsstigninger. Der
var et spørgsmål til faldet i kontingent til brosamarbejdet. Svaret var, at der ikke har været store udgifter.
Der var ingen ændringsforslag til regulativet.
Så var der valg af bestyrelsesposter. På valg var Lene Winther og Jesper Madsen. Lene ønskede ikke
genvalg.
Der var 6 kandidater: Jesper Madsen, Per Walter, Morten Damholt, Else Jensen, Erik Svejgaard, John
Pedersen. Jesper og Morten blev valgt.
Hans Anders Petersen og Per Walter blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.
Der var genvalg af alle udvalgs’formænd’:
A. Hus- og pladsudvalg: Christian Brath Laursen
B. Fest- og aktivitetsudvalg: Kim Lindhardt
C. Broudvalg: Bjarne Knudsen
D. Navigationsudvalg: Kai Rasmussen
E. Sikkerhedsudvalg: Flemming Andersen
F. Miljøudvalg: Per Nielsen
G. Malerudvalg: Else Jensen
H. Redaktionsudvalg: Christian Medom
I: Skraldeudvalg: Jørn Jensen
J: Sekretær: Lisbet Jakobsen
Der var nyvalg af revisorer: Jette Jensen og Peter Andreasen blev valgt. Conny Nielsen blev valgt som
suppleant.

Under punktet indkomne forslag oplyste dirigenten, at der ikke var indkommet forslag. Dette affødte en
protest fra en deltager, der var vidende om, at der var indsendt et forslag.
Dirigenten fortalte, at der var kommet en henvendelse hvoraf det fremgik, at der skulle være en mundtlig
aftale med den tidligere havnemester om begrænsning af bådstørrelser, og hvis dette var tilfældet, så syntes
afsender, at dette måtte diskuteres. Da der ikke var tale om et forslag, afviste dirigenten, at man kunne
behandle henvendelsen under punktet- spørgsmålet hørte hjemme under beretningsdebat eller under
eventuelt.
Under ’Eventuelt’ orienterede Leo Nielsen først om ’Brosamarbejdets arbejde, bl.a. om møder med
repræsentanter for de mange brugere, der har ytret ønske om at kunne bruge området omkring
Silkeborgsøerne, herunder at færdes ude på ’vores’ broer. Konsekvensen af ’forhandlingerne’ er, at vi
fremover kan møde andre ’brugere’ på broerne, f.eks. folk der gerne vil fiske. De må dog kun fiske, hvis der
ikke er bådklubmedlemmer, der ønsker at lægge til ved broerne. Der vil blive sat skilte op angående reglerne,
både ude for enden af broerne og inde på land.
Derefter bad dirigenten om, at den person som havde sendt det omstridte forslag om at give sig tilkende,
således at spørgsmålet kunne drøftes. Den pågældende gav sig ikke til kende, hvorefter dirigenten stillede
spørgsmålet til bestyrelsen. Herefter fik Leo ordet. Han fortalte, at der ikke forelå nogle aftalerom reduktion
af, eller begrænsninger i pladsstørrelserne.
Morten Damholt stillede spørgsmål til gyldigheden af afstemningen under generalforsamlingen i 2016 under
behandlingen af bestyrelsens anmodning om godkendelse af at arbejde videre med planerne om
ombygning/udvidelse af Skimminghus. Han begrundede det med, at der havde været B-medlemmer, som
havde afgivet stemme, og at det kun var A-medlemmer, som var stemmeberettigede i spørgsmål der angik
Ry Marina.
Dirigenten indledte besvarelsen med, at der kun var to stemmer imod, så selv om B-medlemmer ikke måtte
have stemmeret, så var forslaget under alle omstændigheder godkendt. Herefter bad han bestyrelsen om at
svare på indlægget.
Leo besvarede: Bestyrelsen er af den opfattelse at det videre planarbejde om moderniseringen af
Skimminghus vedrører alle medlemmer i Ry Bådlaug. Bestyrelsens opfattelse støtter sig på to faktuelle
forhold, at Ry Bådlaug har som hovedformål at drive Ry Marina, og at Ry Bådlaug betaler huslejen for
Skimminghus.
Bestyrelsen er opmærksom på de to særlige forhold hvor Ry Marinas anpartshavere har særlig påtaleret,
1. Køb og salg af fast ejendom, som jo influerer på anpartsforholdet. Det skal her oplyses at
Ry Marina på tidligere generalforsamling har godkendt arealkøb der muliggør
moderniseringen af Skimminghus.
2. Pantsætning af grund og hus, såfremt byggeri ikke kan gennemføres indenfor den
kontante kapital som Ry Bådlaug og Ry Marina råder over. Viser projektet sig at koste
mere end den rådige kapital skal anpartshaverne spørges om projektet skal stoppes eller
anpartsbeløbene kan øges til financieringen når sammen.
Der blev også spurgt om, hvem der skal tage beslutninger angående det fremtidige byggeri, og svaret var at
det skal bestyrelsen.

Repræsentanten fra SSK, Annette Diget, takkede for samarbejdet og bemærkede, at det var dejligt at se at så
mange stille op til ’kampvalg’ og at se den opbakning, der er til bestyrelsen.
De to revisorer, der gennem en lang årrække har revideret regnskaberne, har begge valgt at stoppe. Knud
Nielsen var desværre syg, men Egon Bach overbragte en hilsen fra ham. Der var gavekurve til dem begge for
deres store indsats.
Der var desuden en stor tak til Lene Winter, som jo havde ønsket at stoppe som medlem af bestyrelsen, for
hendes store indsats i de forløbne år.
Der er konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 28. februar, kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 20.00 for
udvalgsformændene.
Afslutningsvis lød der en tak til repræsentanterne for SMK og SSK for samarbejdet i årets løb.
Klokken var blevet 21.30, og så var der kaffe og gode boller med pålæg.
Ref.: Lisbet Jakobsen
(i samråd med Gert Nøjsen og Leo Nielsen)
NB Den nye bestyrelse ser altså således ud: Jesper Madsen, Leo Nielsen, Birgit Bak, Morten Damholt, Jes
Hovind. Suppleanter: Hans Petersen, Per Walter.

