
Generalforsamlingsreferat 

Den 26. februar 2019 afholdtes generalforsamling i Ry Bådlaug/Ry Marina på foreningens adresse i 
Ry. 

Formanden bød velkommen. 

Der forelå følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
 Til dirigent valgtes Niels Eilersgaard, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i 

henhold til vedtægterne.  
 
Dagsorden blev læst op. 

  
2. Formandens beretning for det forløbne år, samt forventningerne til det kommende år 
 Formanden læste beretning for det forløbne år samt forventningerne til 2019. Se særskilt 

bilag. 
 

1. Kvitteringsmodtager bør vide hvem han har fået kvittering fra. Dette blev præciseret. 
2. Hvornår blev bestyrelsen bekendt med svindet. Jette oplyser, at bestyrelsen blev 

bekendt med svindet i løbet af efteråret. Der har været en del rod i Winkas, hvorfor 
der gik ekstra tid med det. 

3. Er havnelejen + moms? Nej, det er inkl. moms. Medlem har betalt + moms. Har 
kvittering 

 
Beretningen blev godkendt 

  
3. Udvalgsformændenes beretninger 
 Hus og plads udvalg –  Bo f. Christian Laursen - se særskilt bilag   

Fest – og aktiv udvalg – Bo f. Kim Lindhardt - se særskilt bilag   
Broudvalg – Bjarne Knudsen - se særskilt bilag    
Navigationsudvalg – Kai Rasmussen - se særskilt bilag   
Sikkerhedsudvalg – Erling Aabo Jensen - se særskilt bilag   
Miljøudvalg – Per Nielsen - se særskilt bilag    
Redaktionsudvalg – Erik Svejgaard - se særskilt bilag    
Skraldeudvalg – Jørn Jensen - se særskilt bilag   
Brosamarbejde – Hans A. Pedersen - se særskilt bilag   
Havnekontoret – Morten – se særskilt bilag 

  
4. Eventuel afstemning vedrørende personer som ønsker optagelse som medlemmer mod 

bestyrelsens ønske eller vedrørende medlemmer, som bestyrelsen har ekskluderet 
 Ingen bemærkninger til punkt 4. 
  
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, indeholdende specifikation – dels for 

marinaens drift – dels foreningens øvrige drift 
 Jette gennemgik og redegjorde for regnskab 2018 og budget 2019 

1. Bådlaug - hvordan kan a-skat være et tilgodehavende?   



a. Svar herpå er udsendt på mail til medlemmer i uge 10. 
2. Bådlaug - tab bør vel fragå overskuddet og mindske egenkapitalen?  

a. Jette regner ikke med at euro kommer retur, men de kan jo reelt fremkomme i 
Politiets efterforskning, derfor afventes dette. 

3. Bådlaug - indtjening 2019 sammenholdt med indtjening 2018 – er det baseret på 
medlemstilgang?  

a. Jette oplyser, at der i budgettet er regnet med et medlems antal på 415. Der er 
ikke regnet med kontingentforhøjelse. Klubblad stigningen er vedtaget på GF 
2018, og forsikringen er steget pga. øget omkostning. 

4. Hvor tit laves regnskab?  
a. Laves helårligt. Fremadrettet vil regnskab blive udsendt sammen med referat 

fra bestyrelsesmøderne. 
Connie mener ikke, at regnskab kan godkendes på grund af fejl, men alene tages til 
efterretning.  
Der blev stemt om regnskabet kan godkendes. Alle kan stemme. 
Regnskabet blev godkendt. 54 ja-stemmer fordelt således: 31 AD-stemmer og 23 BEF-
stemmer. 23 nej-stemmer fordelt således: 19 AD-stemmer og 4 BEF-stemmer. 1 ugyldig, da 
det ikke fremgik, om det var en stemme fra AD-medlem eller BEF-medlem. 
Ikke forslag om forhøjelse af indskud, kontingent og havneafgifter. 
 

  
6. Bestyrelsens budget for det kommende år for såvel marinaen som foreningens øvrige 

drift 
 Se pkt. 5. 
  
7. Ændring af regulativ for Ry Marina og vedtægter for Ry Bådlaug 
 1. Ændring af regulativets § 3. A-medlemmer kan stemme 

1. Kan bådlængde ikke være længere end 12 m.  
Det kan de ikke pga det er havne bredden mellem agterpælene (imellem 2 broer) 
der bestemmer længden på pladserne 

2. Hvorfor er der ikke længde i de andre kategorier?  
Det er ikke angivet, fordi er meget lettere at flytte rundt på bådene på 2.5 og 3 m 
pladser, da der er mange flere pladser i de størrelser, prisen er også den samme. 

 
Ib redegjorde for pladsernes størrelser. Generelt er pladserne 10 m og 8m. Ændringen 
i regulativet, skyldes bla. prisforskel. 
 
3. Erik oplyste, at der er en plads, som ikke er 3x10 m. Kender dog ikke målene. 

Medlemmet blev flyttet. 
 
Øvrige forhold blev kort drøftet. 
 
Leo redegjorde for pladserne, som grundlæggende er 10 m lange.  Der er primært 8 m 
og 10 m pladser og efterfølgende kom der nogle få 12 m. Dette skyldes stigende 
ønske om større både, hvilket også er baggrunden for efterspørgsel for ekstra længde. 
12 m pladser er anlagt rundt omkring i havnen, hvor der er plads. Pladserne er 
indrettet over tid, fordi der har været mulighed for det ellers har det grundlæggende 
kun været 8 m. og 10 m. pladser. 



 
Prisen for pladsen er uændret uagtet ændring i regulativet. 
 
Forslaget blev vedtaget med 48 ja-stemmer og 6 nej-stemmer. Der var 1 ugyldig 
stemme, da stemmen var afgivet af BEF-medlem. 
 

2. Regulativets § 7. A-medlemmer kan stemme 
Skal båden være i vandet 15 maj? Ja – men man kan bede om dispensation på 
havnekontoret for 1 måned ad gangen. 
 
Forslaget blev vedtaget med 46 ja-stemmer og 8 nej-stemmer. 
 

3. Regulativets § 9 og 11. A-medlemmer kan stemme. 
Ingen spørgsmål. 
Afstemning ved håndsoprækning.  
 
Forslaget blev vedtaget.   
 

4. Regulativets § 12. A-medlemmer kan stemme. 
Ingen spørgsmål. 
 
Forslaget blev vedtaget med 54 ja-stemmer og 0 nej-stemmer. 

 
  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 Hans genopstiller ikke.  

Bo blev foreslået og accepterede. 
Bo blev valgt. 
Morten blev genvalgt. 

  
9. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år 
 Heidi og Bo er på valg. 

Ib opfordrer på det kraftigste at folk melder sig som suppleant.  
Henrik blev foreslået og accepterede 
Henrik blev valgt. 
Heidi blev genvalgt. 

  
10. Valg af udvalgsformænd for 1 år  
 Hus og plads udvalg:  Christian B. Laursen - genvalgt 

Fest – og aktivitetsudvalg: Ingen valgt   
Broudvalg:  Lasse Siim - valgt   
Navigationsudvalg:  Kai Rasmussen - genvalgt  
Sikkerhedsudvalg:  Erling Aabo Jensen - genvalgt  
Miljøudvalg:  Per Nielsen - genvalgt   
Redaktionsudvalg:  Erik Svejgaard - genvalgt 
Skraldeudvalg:  Jørn Jensen - genvalgt 
Brosamarbejde:  Hans A. Pedersen - genvalgt 
Webmaster:  Anne Korsgaard - genvalgt 



Sekretær:   Chalotte Mai - valgt 
 

  
11. Valg af 2 revisorer for 1 år 
 Peter Andreasen – genvalgt 

Jes Hørby - genvalgt 
  
12. Valg af revisorsuppleant for 1 år 
 Connie Grundvad Nielsen - genvalgt 
  
13. Behandling af indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag. 
  
14. Præsentation af byggeprojekt 
 Ib præsenterede byggeprojekt i forhold til ombygning/ny tilbygning.  

Dispensation for søbeskyttelses linien er modtaget og ansøgning om byggetilladelse er sendt 
ind, byggeudvalget begynder nu at indrette og vælge materiale. Derefter vil man kontakte 
håndværkere med henblik på indhentning af tilbud. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling med henblik på afstemning af hvilket forslag (om nogen) medlemmerne 
vil nakke op om. 
Ca 300 m3 nabogrund kan købes meget billigt, hvis vi bygger til og kommer tæt nok på 
skellet. Ca pris (80 kr. pr. m3). 
 

1. Kommer der priser senere? Ja, det arbejdes der med, mens man venter på 
byggetilladelsen. 

2. Kan ekstra grund købes og bruges til depot? Ja. 
3. Skal klubbens medlemmer selv bygge, så det ”kun” er skallen der bygges? Nej, der 

lægges op til brug af håndværkere. 
 
Det præciseres, at der ikke skal stemmes. 
 
Leo har følgende forslag, at der er en god mulighed at areal kan købes. Der er arbejdet i 
mange år på at opnå tilkøb, han mener man skal lægge vægt på valg af byggeforslag der 
kræver tilkøb. 

  
15. Eventuelt 
 Svend Aage Enevoldsen næstformand for SMK. Takker for samarbejdet mellem klubberne. 

Der har været mange gode møde og de har haft stor glæde af samarbejdet med Morten og 
Hans - til glæde og fælles gavn. Der er masser af inspiration m.m. fra hinanden. I 6/8 2019 er 
det 110 år siden SMK blev stiftet. Svend Aage Enevoldsen glæder sig til at deltage i klubbens  
50 års jubilæumsfest.   
 
Morten ”reklamerede” for fest- og aktivitetsudvalget, for det er super ærgerligt uden udvalg 
og ærgerligt, hvis bestyrelsen skal bestemme, hvordan jubilæum skal afholdes. Kim vil gerne 
hjælpe til i udvalget. 
 
Det blev foreslået, at forespørge på mail og Facebook.  
 



 
 
Yderligere spørgsmål: 
 

1. Skal revisorerne ikke godkende regnskabet? Regnskabet er godkendt og underskrevet. 
 
Hans og Kaj ”slog et slag” for foredrag mandag den 04.03.2019. 
 
Der har været 58 A-medlemmer og 33 BEF-medlemmer + påhæng. 
 
Bestyrelsen konstitueres den 05.03.2019. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2019 

 

Ref. Chalotte 

 

 

 


