
Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug og Ry Marina. Tirsdag den 16. 

februar 2016 

Fremmødet til generalforsamlingen var fint. Ca. 100 medlemmer havde fundet vej til denne aften, 

heraf 43 A medlemmer og 34 B medlemmer. 

Formand Jesper Madsen bød velkommen til forsamlingen og de fremmødte repræsentanter fra SMK 

og SSK. Herefter foreslog han Gert Nøjsen som dirigent. 

Denne blev valgt og traditionen tro, suspenderede Gert generalforsamlingen for en stund, for at få 

sendt øl og vand rundt. 

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget og Jesper oplæste formandens beretningen 

indeholdende årsberetning fra bestyrelse og udvalg. Kim bidrog selv med festudvalgets årsberetning 

og efterlyste nogle ekstra hænder til arrangementerne. Jesper takkede alle udvalg for den store 

indsats i det forgangne år. Der var enkelte spørgsmål til/ønsker om, tydelig mærkning af broerne og 

regler for kanoer ved broerne. Disse bliver viderebragt til brosamarbejdet. 

Der var ingen yderligere kommentarer til årsberetningen og denne blev godkendt ved 

håndsoprækning. 

Der var ingen afstemning vedr. optagelse eller eksklusion af medlemmer. 

Birgit Bak gennemgik både Ry Bådlaug’s og Ry Marina’s regnskaber for 2015 og budgetter for 

2016. Der blev forklaret enkelte punkter og herefter blev regnskaberne godkendt. For at få budgettet 

til at hænge sammen, foreslog bestyrelsen en kontingentøgning på kr. 75,- / medlem. Dette blev 

vedtaget og budgettet godkendt. 

Der var ingen forslag til ændring af regulativ for Ry Marina. 

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Leo Nielsen, Birgit Bak og Jes Hovind.  

Alle var villige til genvalg og alle blev genvalgt. 

De 2 bestyrelsessuppleanter Jan Ustrup og Bjarne Knudsen ønskede ikke genvalg. Disse poster blev 

der kampvalg om, idet både Carsten Nagel Nielsen, Hans Pedersen og Per Walter stillede op. 

Stemmerne fordelte sig med 32 til Carsten, 54 til Hans og 46 til Per. Hans og Per blev således valgt. 

De 2 revisorer Knud Nielsen og Egon Bach blev genvalgt for 1 år. 

Revisorsuppleanten Jørgen Schultz var også på valg. Peter Andreassen blev foreslået, hvorefter 

Jørgen Schultz trak sig. Peter er således revisorsuppleant. 

Bestyrelsen ser i år således ud: 

Jesper Madsen 

Lene Winther 

Birgit Bak 

Jes Hovind 

Leo Nielsen 

Suppleanter: 



Hans Pedersen 

Per Valter 

Udvalgsformænd/kvinder: 

Hus- og pladsudvalget                  Bjarne Kristensen 

Fest- og aktivitetsudvalget            Kim Lindhardt        

Broudvalget                                   Bjarne Knudsen 

Navigationsudvalget                      Kai Rasmussen 

Sikkerhedsudvalget                        Flemming Andersen 

Miljøudvalget                                 Per Nielsen 

Malerudvalg                                   Else Jensen 

Redaktionsudvalg                          Christian Medom         

Skraldeudvalg                                Jørn Jensen 

Sekretær                                         Lisbet Jakobsen 

 

Der var indkommet forslag fra bestyrelsen, om udvidelse af Skimminghus. 

Birgit Bak præsenterede projektet og budgettet herfor. 

Det blev godkendt med et stort flertal – kun to stemte imod. 

Der vil blive hængt tegninger af projektet op på opslagstavlen i klubhuset. Projektet forventes 

færdigt inden klubbens jubilæum i juni 2019. 

Ingen medlemmer havde noget til punktet evt. 

Jesper sluttede af med at takke de afgående bestyrelsessuppleanter for indsatsen i det forgangne år. 

Desuden takkede han Gert Nøjsen og takkede for god ro og orden. 

Der er konstituerende bestyrelsesmøde den 1. marts kl. 18.00. Fra kl 20.00 deltager 

udvalgsformændene. 

Festudvalget stod for kaffe, boller med ost og pålæg samt lagkage. 

 

Ref. Pia W. 

 

   

 

 


