Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug tirsdag den 20. februar 2018
108 medlemmer af Ry Bådlaug deltog i årets generalforsamling. Heraf 45 A medlemmer og 27 B
medlemmer.
Thommy Jensen blev valgt som dirigent for aftenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt, hvorefter øl og vand blev omdelt.
Morten Damholt, som i årets løb var trådt til som formand efter Jesper Madsen, bød velkommen. Der er i år
sket det, at de udsendte indkaldelser, girokort m.m. er forsvundet hos Post Nord, hvilket har givet en del
ærgrelser og udfordringer.
Morten berettede om det forgangne år, både på egne og nogle af udvalgsformændenes vegne. Tre
udvalgsformænd havde valgt selv at fremlægge, nemlig Erik Svejgaard (redaktionsudvalget), Kim Lindhart
(festudvalget) og Leo Nielsen (brosamarbejdet).
Derefter fik Leo også tid til at orientere om to lokale partnerskabsprojekter, ét på Skimminghøj og ét på
Siimtoften. Det er vigtigt, at RB er med i processen, da begge projekter ligger tæt ved klubbens område og
de kan få konsekvenser for bådoplægningspladsen og for tilgangen til bro E og F.
Årsregnskaberne for Ry Marina og for Ry Bådlaug blev vist på storskærm og gennemgået af kassereren. De
blev godkendt af forsamlingen.
Også budgetterne blev vist, gennemgået og godkendt.
Da udgifterne til forsikringer og til Ankr’et overstiger det beløb, der hidtil er blevet opkrævet, hæves
kontingentet for det kommende år med 25kr.
Så var der valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Birgit Bak, Jes Hovind og Leo Nielsen var på valg. Birgit og
Leo genopstillede ikke. Tre nye blev forestået og accepterede at opstille og så var der valg blandt de fire
mulige,
Den nye bestyrelse ser derefter således ud:
Morten Damholt
Hans Anders Pedersen
Ib Engtoft Larsen
Jette Jensen
Pia Munch Werlauff
Hans Anders Pedersen var i efteråret som suppleant indtrådt i bestyrelsen og var derfor ikke på valg.
Den anden suppleant, Per Walter, ønskede ikke genvalg.
Det kommende års to nye suppleanter blev
Bo Larsen
Heidi Degn Bach
Følgende blev genvalgt som udvalgsformænd:
Hus- og pladsudvalget: Christian Brath Laursen

Fest- og aktivitetsudvalget: Kim Lindhart
Broudvalget: Bjarne Knudsen
Navigationsudvalget: Kai Rasmussen
Miljøudvalget: Per Nielsen
Skraldudvalget: Jørn Jensen
Følgende nye blev valgt:
Redaktionsudvalget: Erik Svejgaard
Sikkerhedsudvalget: Erling Aabo
Arbejdet med at male og med at være sekretær blev lagt ind under henholdsvis hus- og pladsudvalget og
bestyrelsen.
Peter Andreasen og Jette Jensen har fungeret som revisorer, men da Jette Jensen nu er i bestyrelsen, måtte en
ny træde til og det blev Jes Hørby.
Conny Nielsen fortsætter som revisorsuppleant.
Under punktet ’Indkomne forslag’ blev dette forslag fremlagt (vist på storskærmen):
’Der var et forslag fra nogle i bestyrelsen, der ønskede generalforsamlingens accept af at undersøge
mulighederne for at modernisere/renovere Skimminghus, og efterfølgende heraf at fremlægge resultatet
parallelt med det tidligere fremsatte byggeprojekt. Projekterne fremlægges på generalforsamlingens valg, ved
en ekstraordinær generalforsamling afholdt i april 2018.’
Kommentarerer fra salen gik på, at den nye bestyrelse jo har frie hænder til at arbejde som de vil og at
forslaget ikke var nødvendigt.
Forslaget blev derefter trukket tilbage.
Der var kommentarer til, at nogle pladser ude på oplægningspladsen har været ubenyttede. Det blev
forklaret, at der har været gode grunde til det.
Formanden fra SMK takkede for samarbejdet og inviterede til SMKs generalforsamling den 9. marts kl.19.00
i Indelukket.
Der var en forespørgsel mht. om det kunne lade sig gøre at flytte standerhejsningen til en anden dag. Svaret
var, at det ikke er praktisk muligt.
Afslutningsvis blev der takket og uddelt gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd:
Jesper Madsen (bestyrelsesmedlem og formand), Jes Hovind (bestyrelsesmedlem), Leo Nielsen
(bestyrelsesmedlem – i 25 år!, brosamarbejdsudvlget) Christian Medom (formand for redaktionsudvalget),
Lisbet Jakobsen (sekretær), Birgit Bak (bestyrelsesmedlem og kasserer/regnskabsfører), Flemming Sommer
(sikkerhedsudvalg).
Der lød også stor tak til Frank Jakobsen (webmaster), Else Jensen (malerudvalget), Per Walter
(bestyrelsessuppleant)
Der var blomster til Annie, som i 25år har ’lånt’ klubben sin mand.
Leo Nielsen holdt en lille afskedstale og Jes Hovind takkede for den støtte han havde fået.
Der var en tak til SMKs bestyrelsesrepræsentant.
Det konstituerende møde for den nye bestyrelse + udvalgsformændene er den 27. februar, klokken 18.00 for
bestyrelsen og kl 19 for alle udvalgsformænd. Erik Svejgaard håbede, at alle møder op. Han vil gerne have
billeder af alle til bladet.
Ref.: LJ

