Generalforsamlingsreferat

Den 18. februar 2020 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 Bo Christiansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i
henhold til vedtægterne.
Som stemmetæller blev Niels, Lone, Svend Aage, Harald, Hans og Frode valgt.

2.

Formandens beretning for det forløbne år, samt forventningerne til det kommende år
Formanden læste beretning for det forløbne år samt forventningerne til 2020. Se særskilt bilag.
Gert Dalgård, ejer af trailerbåd spørger til fremtiden for slæbestedet. Formand svarer: Ry Marina
anlagde slæbestedet på kommunens grund. Hvis Gl. Turisten skal bruge det, vil slæbestedet blive
lavet bredere på Skanderborg Kommunes regning. Pt. vil omkostningerne for brugerne være det
samme.
Til info, så oplyses, at automaten er købt af bådlauget.
Beretningen blev godkendt

3.

Udvalgsformændenes beretninger
Hus og plads udvalg – ChristianLaursen (ikke mødt) - se særskilt bilag
Fest – og aktivudvalg – Heidi Degn Bach – Der er åbent hver mandag på havnekontoret, der har
været sommerfest, som gik godt. Der kunne godt komme lidt flere til seneste møde med Ris/Ros
med bestyrelsen
Engagementsudvalg – Nyt udvalg, da det ikke er muligt for bestyrelsen, at lave en årskalender.
Broudvalg– Lasse Siim – Taget bro ned på Himmelbjerggrunden. Den sættes op igen til foråret.
Efter nytår brogennemgang. Lidt mere arbejde end forventet. Der er 4 brovinger der er meget
ringe. De har blandt andet fået nye vanger m.m. Derudover arbejdes på at reparere Rambukken.
Lasse synes, at holdet er godt med, men Broholdet har plads til flere hjælpere.
Navigationsudvalg – Kai Rasmussen - se særskilt bilag
Sikkerhedsudvalget – Morten oplyser, at Erling ikke længere ønskede at være formand. Udvalget
er for nuværende lagt ind under Havnekontoret.
Miljøudvalg–Per Nielsen - Det er gået rigtig fint i 2019 og ingen ulykker. Der er installeret en ny
toiletpumpe, som blandt andet Turisten benytter (som nævnt i formandens beretning). Der er en
del udfordringer med fuglene, som Per selv forsøger at klare. Der sprøjtes for edderkopper på lysog elstandere. De gøres ikke rene, så brugerne skal selv sørge for dette.
Redaktionsudvalg–Erik Svejgaard - se særskilt bilag
Skraldeudvalg–Jørn Jensen – se særskilt bilag
Havnekontoret – Gunner – se særskilt bilag
Brosamarbejde–Hans A. Pedersen - 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
Niels gennemgik og redegjorde for regnskab 2019 og budget 2020
1. Ry Marina – Leo: Ros for det fine regnskab og en tak for at følge op, godt arbejde. Kort
info om at kontiene udspringer af en tid, hvor økonomien var mere urolig. Konteringer var
lavet med henblik på at undgå tab, hvis der skulle blive tale om konkurs i pengeinstitut.
*1,5 mio under den beløbsgrænse. Ry Marina er erhvervsdrivende forening.
a. Niels: Man arbejder på at lægge kontiene om, herunder så der ikke skal betales
negative renter på indestående. Vi er fritaget indtil videre. Risikogrænsen ved
bankkrak er kr. 750.000. Vi har ikke konti nok og det er ikke nok at oprette flere
konti i samme bank. Vores konti er fyldt op i Danske Bank og Spk. Kronjylland.
Der overføres nu, så vi kommer under risikogrænsen. Vi mangler dog
pengeinstitutter, da bankerne helst ikke ser os som kunder, at de hellere vil låne
penge ud.
b. Jørn Gammelgaard: Ventelisten? Ventelisten vedrører både købe- og lejepladser.
Det kan også være en lejer, der står på venteliste til at købe en plads. Der er reelt
81 personer er på venteliste på nuværende tidspunkt.
Regnskabet blev godkendt.
2. Ry Bådlaug - Ingen kommentarer
Regnskabet blev godkendt.
Der blev meddelt decharge.

6.

Bestyrelsens budget for det kommende år for såvel marinaen som foreningens øvrige drift
Blev gennemgået sammen med regnskabet under punkt 5.

7.

Ændring af regulativ for Ry Marina og vedtægter for Ry Bådlaug
Ingen ændringer i regulativ og vedtægter.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Jette genopstiller ikke.
Pia genopstiller ikke
Ib genopstiller
Lasse Rasmussen blev foreslået og accepterede.
Gunner Dalgård blev foreslået og accepterede.
Peter Andreasen blev foreslået og ønskede ikke valg til bestyrelsen.
Lasse Rasmussen blev valgt.
Gunner Dalgård blev valgt.
Ib Larsen blev genvalgt.

9.

Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år
Heidi og Henrik er på valg.
Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste at folk melder sig som suppleant.
René Nielsen meldte sig som suppleant.
Søren Korsgaard meldte sig som suppleant.
René blev valgt.
Søren blev valgt.

10.

Valg af udvalgsformænd for 1 år
Hus og plads udvalg: Christian B. Laursen – genopstiller ikke. Anette Laursen meldte sig efter
GF. Hun er Ny formand for Hus og Pladsudvalget
Fest – og aktivitetsudvalg: Heidi genopstiller ikke. Peter Johanson melder sig.
Engagementsudvalg: Kim melder sig
Broudvalg:Lasse Siim - genvalgt
Navigationsudvalg: Udvalget er nedlagt. Kai Rasmussen – genopstiller ikke
Sikkerhedsudvalg: Udvalget er nedlagt og lægges ind under Havnekontoret sammen med Kaj.
Miljøudvalg: Per Nielsen - genvalgt
Redaktionsudvalg: Erik Svejgaard - genvalgt
Skraldeudvalg: Jørn Jensen - genvalgt
Brosamarbejde: Hans A. Pedersen - genvalgt
Webmaster: Anne Korsgaard – genopstiller ikke. Henrik Jensen blev foreslået - og valgt.
Sekretær: Chalotte Mai – genopstiller ikke. Jette blev valgt som ny sekretær.

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 og Niels præsenterede stadet på det kommende byggeprojekt i forhold til tilbygningen
til klubhuset.
Der blev fremvist matrikelkort over Ry Marina, hvor det nye areal fremgik.
Der har været en del møder, korrespondance og drøftelser med Skanderborg Forsyning og
Skanderborg Kommune.
Byggetilladelsen var oprindelig godkendt for en tilbygning, der ligger vinkelret på klubhuset, dog
vil det være vores eget problem/opgave i forhold til gældende tinglyste servitutter på grunden. På
nuværende tidspunkt er der tinglyst en servitut, der omhandler, at der ikke må bygges på den
eksisterende rørledning og overløb fra rensningsanlægget, som løber forbi klubhuset. Tidligere var
der givet tilladelse til, at der kunne bygges over ledningen, hvis tilbygninger blev placeret
vinkelret på klubhuset. Denne tilladelse gælder ikke, hvis der bygges langs med klubhuset, men vi
ville evt. kunne få lov, såfremt vi afholder omkostningerne til en eventuel strømpeforing af
kloakledningen. Dette er dog rimelig bekosteligt. Tilladelsen blev dog trukket tilbage igen, da alle
ledningerne, som er ført sammen skal flyttes/omlægges – det vil koste ca. 1 mio. kr. Det kunne
være en mulighed at bygge til på P pladsen og så anlægge nye P pladser på anden side af huset.
Det har også været drøftet, om det kunne være ok til den oprindelige løsning, mod at vi renoverer
ledningen (servitut). Dog er der på nuværende tidspunkt tvivl om, hvorvidt det hele skal
nedlægges og flyttes til Skanderborg med tiden. Udvalget arbejder fortsat på et par løsninger, som
Skanderborg Forsyning stadig tygger lidt på.
Udløbet må ikke flyttes og sammenfletningen må/kan ikke flyttes uden ansøgninger flere steder –
herunder ved Bane Danmark, da der skal graves tæt på skråningen langs banen.

Der arbejdes fortsat på planlægningen af byggeriet.
René: Hvis falde sammen, vil der så være risiko for at falde sammen? Nej, der vil blive lavet et
betondæk, der bærer sig selv.
15.

Eventuelt
Phillippa: Opfordrer medlemmer til at melde sig for at hjælpe til. Måske ikke hver gang men at
byde ind, når de kan/har mulighed for det.
Jakob Nymann: Oplagringspladsen – kan der måske laves en plads til 10-15 autocampere?
Skanderborg Kommune administrerer pladsen og vi kan kun bruge den over vinteren. Der er ingen
toiletforhold. Som det er nu, er det uvist, hvad kommunen vil bruge pladsen til.
Arne: Kan der laves en ordning, så der ikke ligger en masse løse ledninger på oplagringspladsen.
Morten oplyste, at Per ofte er nede og slå el til, da det slår.
Bo: Info om cashloader. Genindføre depositum på kort. Der kommer ny kort. Hvide kort er som vi
kender. De skal senest opdateres 15.05. Ellers virker de ikke på dørene mere kun strøm. Der er en
masse kort i omløb. Gule kort til bestyrelsen og udvalgsformændene. Der kan hentes øl og vand i
automaten, åbne bommen, hvis der er behov for hjælp. Sorte kort er bomkort til medlemmer.
Grønne kort er typisk ikke-medlemmer. Røde kort er til feks Falck, medlem der skal have medlem
til noget særligt i en periode. F-A-B medlemmer får rødt kort med en op- og itagning, evt. til
behov ved f.eks. fest/arrangement.
Erik Svejgaard oplyser at Marts nr. skal gøres færdig og vil gerne have billeder af nyvalgte til
Ank’ret.
Der har været 81 stemmeberettigede. 47 A-medlemmer og 34 B-medlemmer + påhæng.
Ib opfordrer til, at alle forsøger at snakke med folk og reklamerer for foreningen samt indmeldelse
i klubben.
Kaj takkes for ca. 30 år i udvalget. Kaj takker og opfordrer til forsigtighed.
Bestyrelsen konstitueres den 25. februar 2020.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2020

Ref. Chalotte

