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Skimminghus, Siimtoften 13, 8680 Ry 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Niels Bo er valgt som dirigent. 
Generalforsamlingen godkendte den ”for sent” afholdte generalforsamling – dermed er 
generalforsamlingen lovlig.  

2. Formandens beretning for det forløbne år, samt forventningerne til det kommende år.  

Vedlagt som bilag 1 – beretningen er godkendt. 
HUSK: opdatering af medlemsoplysninger via hjemmesiden, at melde jer til diverse udvalg og 
sommerfesten den 4. juni. 

3. Udvalgsformændenes beretninger. 

• Festudvalget / Peter: Håber at folk vil deltage i de kommende arrangementer, de meldes 
ud på Facebook, hjemmesiden og ved opslag i klubhuset. 

• Arrangementsudvalget / Kim: Der mangler medlemmer i festudvalget, så meld jer 
endelig til. 

• Hus og pladsudvalget / Karin: Startede i udvalget i august 2021, sæsonen har været kort 
og uden mange opgaver, da huset jo var under ombygning. Udvalget er dog klar til en 
travl sæson, også her må man gerne melde sig som hjælpende hånd, også hvis det evt. 
kun er til specifikke opgaver. 

• Broudvalget / Lasse: Udvalget har haft en travl vinter, da de planlagte renoveringer 
overraskede med at være værre end forudset. 
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• Miljøudvalget / Per: Har fået en fejemaskine til broerne, håber ikke at der kommer til at 
sprøjte på bådene. Toiletsuget duer kun, hvis der er helt tæt omkring studsen. Der er nu 
kommet vand på broerne, frosten skulle lige fortage. 

• Redaktionsudvalget / Jes: Også her mangler der medlemmer, meget gerne nogle med IT 
erfaring. Udvalget vil prøve at undgå at have en decideret redaktør, da den post er svær 
at besætte. Ankrets udgivelser reduceres til 2 gange om året, samtidig skal det 
digitaliseres. Der skal derudover laves en ny hjemmeside. Webmasteren lægges under 
redaktionsudvalget. Anne og Jes sidder klar på mandag i Havnekontorets åbningstid til at 
modtage nye medlemmer. 

• Skraldeudvalget / Jørn: 2021 har været meget præget af Corona, der har dog været stor 
søgning på søen – der må have været en del nye brugere, de kan i hvert tilfælde ikke 
finde ud af at bruge affaldsstativerne. Der er samlet 324 sætte affald, derudover et bundt 
ståltråd (fyldte ½ båd), et stort telt og en indkøbsvogn. Futtes er blevet renoveret hen 
over vinteren. Udvalget udmærker sig ved, at de IKKE mangler medlemmer 😊  Når 
man besøger Kirsebærgrunden, skal man selv tage affaldet med hjem, det samme gælder 
andre steder uden skraldespande. I SMK får man 2 forskellige poser til hver båd fra 
”Rent hav” – det skal undersøges om vi kan få lignende poser i Ry Bådlaug. Jørns 
beretning er desuden vedlagt som bilag 2. 

• Brosamarbejdet / Morten (i Hans fravær): Vinteren har været nådig. Der er kommet en 
ny entreprenør, som udvalget glæder sig til at samarbejde med. Resten af referatet er 
vedlagt som bilag 3. 

• Webmaster / Henrik: Året har budt på opdatering af hjemmesiden med GPDR, 
derudover er hjemmesiden blevet opdateret med medlemsoplysninger. Derudover har 
opgaverne været pålægning af referater osv. 

• Sekretær / Jette: Ikke noget at berette. 
• Havnekontoret / Gunner: Havnekontoret har været lukket for fysisk fremmøde, men har 

fungeret online med telefon og mail. Nu er havnekontoret åbent igen, så kom endelig 
forbi. Der er 360 medlemmer, der har fået opdateret oplysningerne via hjemmesiden, 
hvis man problemer i den retning, så ring til Havnekontoret – hele beretningen er vedlagt 
som bilag 4. 

Samlet for alle udvalg (undtagen Skraldeudvalget) gælder, at der mangler medlemmer, er 
der ikke nogen der melder sig, må udvalgene indskrænke deres aktivitet, og det vil ramme 
os alle. 

• Sikkerhedsudvalg / NYT udvalg: Lasse vil gerne stille op til det kommende 
sikkerhedsudvalg, det bliver ikke et udvalg, der kommer til at tjekke sikkerhed i bådene, 
men et udvalg der sørger for redningsveste til børnene, havnens sikkerhed.  
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4. Eventuel afstemning vedrørende personer som ønsker optagelse som medlemmer mod 
bestyrelsens ønske eller vedrørende medlemmer, som bestyrelsen har ekskluderet. 
 
Ikke noget at berette. 

5. Orientering om byggeprojekt.  
Byggeudvalg Niels Eilersgaard 
 
Powerpoint vedlagt som bilag 5. Applaus fra generalforsamlingen til byggeudvalget. 

6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, indeholdende specifikation – dels for 
marinaens drift – dels foreningens øvrige drift.  
Regnskabet forelægges til generalforsamlingens eventuelle godkendelse af foreningens kasserer.  
Generalforsamlingen kan meddele decharge. 

Niels Bo varetager på vegne af kasséren regnskabsgennemgangen.  

Bådlaugets regnskab er godkendt af generalforsamlingen. 
Marinaens regnskab er godkendt af generalforsamlingen. 

7. Bestyrelsens budget for det kommende år for såvel marinaen som foreningens øvrige drift.  
Før budgettet kan komme til afstemning på generalforsamlingen, skal det være godkendt af et 
flertal af bestyrelsen.  
Budgettet forelægges af foreningens kasserer til eventuel godkendelse. Budgettet skal indeholde 
forslag til kontingent, indskud og havneafgifter for det kommende år. 

Budgetgennemgangen, for både Bådlauget og Marinaen, varetages på vegne af kassereren, af 
Niels Bo. 
Begge budget blev godkendt af generalforsamlingen. Budgetterne er vedlagt. Bestyrelsen 
indstiller at kontingent, havneleje og havneafgift forbliver uændret. 

8. Ændring af regulativ for Ry Marina og vedtægter for Ry Bådlaug. 

Ingen forslag. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
På valg er:   
Ib Larsen   Genopstiller ikke  
Lasse Rasmussen                       Genopstiller ikke 
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Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen: Morten Damholt og Jan Cortzen. Begge modtager 
valg, generalforsamlingen godkender at det foregår uden afstemning. 

  
10. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Jan Cortsen   Genopstiller ikke   
Renè Brian Nielsen  Genopstiller ikke 

Forslag til nye suppleanter: Pia Nymark og Simon Klindt Poulsen   

11. Valg af udvalgsformænd: Alle for 1 år. 
Hus og plads udvalg:  Karin Christensen Valgt  
Fest udvalg:  Peter Johansson Valgt 
Arrangements udvalg:  Kim Lindhart Valgt   
Broudvalg:  Lasse Siim  Valgt   
Miljøudvalg:  Per Nielsen  Valgt 
Redaktionsudvalg:  Jes Hørby  Valgt 
Skraldeudvalg:  Jørn Jensen  Valgt 
Brosamarbejde:  Hans A. Pedersen Valgt 
Webmaster:  Henrik A. Jensen  Genopstiller ikke / udvalget 
    lægges ind under 

redaktionsudvalget 
Sekretær:   Jette Jensen  Valgt 
Nyt sikkerhedsudvalg:  Lasse Rasmussen Valgt 

12. Valg af 2 revisorer for 1 år. 
Peter Andreasen  Valgt 
Jes Hørby  Valgt 

13. Valg af revisorsuppleant for 1 år. 
Connie Grundvad Nielsen Valgt 

14. Behandling af evt. indkomne forslag.  
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingens 
afholdelse. 

Forslag: Rygeforbud på den vestvendte terrasse - den udenfor køkkenet. 
Forslaget er vedtaget med 61 stemmer for og 5 imod. 
Til orientering er rygning fortsat tilladt på den østvendte terrasse. 
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15. Eventuelt 
Torben fra Roklubben takkede for invitationen til generalforsamlingen og ønskede stort tillykke 
med byggeriet – Roklubben afleverede en gave til Bådlauget / Marinaen (Kay Bojesen  
fanebærer). 

Peter Andreassen reklamerede lidt for at Gl. Turisten i 2022 bliver 100 år – det fejres 2. 
pinsedag. Peter foreslog, at Marinaens medlemmer deltager i en kortege bag Gl. Turisten, når 
den sejler på fejringsdagen. Gl. Turisten er i øvrigt bygget i Ry. Tidspunkt og nærmere 
oplysninger på Bådlaugets Facebook side. 

Bjarne sagde pænt tak til Lasse for bestyrelsesarbejdet. 
Gunner sagde pænt tak til Ib for bestyrelsesarbejdet og formandsskabet.    
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