
Generalforsamling 8.5. 2017

Bestyrelsen til stede: Anne, Henning, Flemming, Preben Sørensen, Preben Koefoed, Johnny, 
Marianne og Kenneth.

Bestyrelsens formand har valgt at trække sig tilbage fra posten efter 8 år, og Kenneth Dam vil 
gerne tage over, og stiller derfor op til formandsvalg.

Der er rejst tvivl om samme person kan være dirigent - og også stille op til formandsvalget. Da der 
ikke viste sig nogle alternativer, blev det således.

Lidt fra formandens beretning:

De flittigste sejlere i klubben er Kenneth, Anne  og Jan Marcher. 
IALT i klubben er der blevet sejlet 508 sejladser i sæsonen.

Furesøen har haft sine problemer med ildelugtende vand, da biologien i søen ikke er 
velfungerende. Der er gjort en del tiltag, bl.a. Bortfiskning af skaller og brasen, iltpumpning mv. - 
men operationen har ikke ført til det ønskede resultat, dog har der ikke i det forløbne år været 
vandpest.

Bestyrelsen har været tilfreds med fremmøde til arbejdsdagene - og en masse nødvendigt arbejde 
er blevet udført. Dog blev arbejdet med broen ikke påbegyndt, da træværket, Sibirisk Lærk, ikke 
var ankommet. 

Vandskiklubben har ikke helt holdt sig indenfor de retningslinier der er for deres sejllads m.v. - der 
skal være en korridor på 25 meter fra sivkant og ud til fx kanoer og kajakker. Holte Roklub har 
henvendt sig til "skiklubben" om at overholde denne retningslinie fra Skov og Naturstyrelsen. 
Pas på derude - når der sejles - da der kan komme større bølger.

Vi har et EDB-system der desværre har svært ved at fungere - forhåbentlig virker det til efteråret. 
I mellemtiden fører Preben S. deltageroplysninger i sit gamle DOS-system.

Søren Arrildsbo har lovet at instruere i kajak-sejllads og problematikker - om onsdagen - se 
opslag på hjemmeside, FB og i klublokalet.

Der kan, efter forespørgsel, afholdes små arrangementer i klubben, fx på broen, men der skal 
spørges om lov, og der skal være plads til medlemmers færdsel både her og der under 
arrangementet. Og der skal ryddes totalt op efter sammenkomsten.

Tomme dåser og flasker skal ikke efterlades i klubben, til hverdag eller v. Arrangementer.

Kasserens beretning:

Regnskabet uddelt til de fremmødte.
Der ses mange tal ..... men den store forskel på 2015 og 16 er, at vi har fået installeret 2 
varmepumper - og det deraf følgende større elforbrug. Og derefter: at vi i året 2015 havde 171.697 
kr. i egenkapital - og i 2016 er det blevet til kr. 125.885. 

Der er følgende indkommet lidt mere end tidligere i kontingent, da det er steget med kr. 200 pr. 
medlem - dette vil dog først ses i regnskabsåret 2017, men pengene står allerede på kontoen.

Der er søgt penge hos FOG-fonden, og klubben har modtaget en check på kr. 20.000, som vi kan 
købe for hos Fog - det er bestilt. Disse penge er forbeholdt brobygning.



Indkomne forslag fra Søren Arrildsbo:
Flere kajakstativer.
Gasgrill.
Vejrstation.

Der kan bygges nogle kajakpladser udenfor - som passer til omgivelserne, evt. bygget i træ.
Gasgrill: hvis den ikke koster mere end 2.500 kr. kan det lade sig gøre - foreningen sparer op til ny 
bro - og det er 1. prioritet.
Vejrstation: Naboklubben har en vejrstation - som vi må kikke på via deres hjemmeside. Det 
fortsætter vi med.

Planlagte aktiviteter indtil næste generalforsamling.
Der er pinsetur til Nørreskoven, og der er frokost lørdag. Foreningen bidrager med kr. 150 pr. 
fremmødt deltager.

Arbejdsdage:
30. Sept. og 1. Okt. Kl. 10-16
Stander ned: 3.12.2017 kl. 10.

Henning:
Det er dyrt at få bygget ny bro - vi har modtaget et tilbud i 2016 på kr. 200.000 - og disse penge 
har klubben ikke. Vi kan ikke låne, og har dog været så heldige at få et tilskud fra Fog. Der skal 
muligvis søges fonde - men vi må også selv spare op.
Arbejdsdage: Klubben kan udbetale højst kr. 800 til medlemmer som arbejder alle 4 arbejdsdage - 
medlemmet har dog indbetalt kr. 200 selv. Der var på mødet en afklaring af, hvordan og hvorfor 
dette system var sat i værk tidligere. Der kan udbetales kr. 600 mere end indbetalt.
Bestyrelsen har dog foreslået at depositum sættes op til 400 kr. for også på denne måde at forøge 
klubbens indkomster.
Denne løsning var der ikke helt enighed om, men der var enighed om, at klubben behøver flere 
penge at arbejde med - så bestyrelsen må arbejde videre med, hvordan klubben øger sine 
indtægter - og fremlægge en plan på næste generalforsamling. Indtil videre hæves arbejdsbidraget 
alligevel  til kr. 400 - for at få de tiltrængte penge til brobygning. Det var der 21 stemmer for, 2 
blanke og 3 imod.

Valg af bestyrelse:
Hennings afløser blev valgt: Kenneth Dam, ny formand.
Johnny Nobel blev også valgt som bestyrelsesmedlem, var dog fraværende pga sygdom, men 
havde telefonisk givet sit ja.
Marianne fortsætter som sekretær. Og de andre medlemmer af bestyrelsen fortsætter også.

Revisor Frede fortsætter.

Klubben har et stemmesystem som ikke er helt forståeligt: kanoer har 3 stemmer og kajakker 2 - 
det kunne forhåbentlig blive sådan, at hvert medlem har én stemme. 
Det skal der også findes en løsning på til næste Generalforsamling.

Referent: Marianne Krøjgaard


