Ommel d. 27. feb. 2015

Referat for Generalforsamling fredag d. 27. feb. 2015, Ommel Kro
Der var 16 fremmødte medlemmer.
Edith bød velkommen og vi indledte med at mindes medlem Verner Rasmussen med
et minuts stilhed.
Ad. 1. Valg af dirigent
:
Kjeld Jensen blev valgt og konstaterede lov indvarsling og beslutningsdygtighed.
Ad. 2. Formandens beretning
: samt godkendelse af denne.
Edith fremlagde og kom bl.a. ind på:
 Både på land, der skal være i vandet. Der er en enkelt.
 10 årige forlængelse af teltpladsleje
 Kassekredit til molebyggeri, frist 2018
 Tilsagn fra LAG om forlængelse, der er godkendt til 1. maj.
 225 frivillige timer
 Tømmer, ankre og plader er betalt med 211.000,
 Mangler regning for beton og entreprenør ca. ?
 Pålidelighedssejlads og smakker havde stort fremmøde. Tak til de frivillige
 Holde pladsen for både i sommermånederne
 Vi har fået tre havnestiger fra Trygfonden
 Vask
 Lukke for vandet 14. nov., tidligere hvis der er frost.
 Bevaringsværdivurdering
 Opsagt Marinaguide
 Optagelse i
 Mindre fald i medlemsunderlag
Bent Erik roste formandens indsats for at fastholde moleprojektet og en opfordring til
at vi bruger erfaringerne.
Der blev klappet af indsatsen
Bent Erik orienterede om tilladelse til opførelse af to sheltere på sin mark, hvor
brugerne henvises til toilet og badefaciliteterne mod betaling.

Beretningen blev godkendt.
Ad. 3. Kassereren
: fremlægger det reviderede regnskab, samt godkendelse af dette.
Kim uddelte og fremlagde bl.a.
 Fald i antallet af både, samt gæstesejlere
 42.094, hvor det skæve beløb er manglende moms på havnestigerne.
 Fald i antallet af overnattende på teltpladsen
 Stigning i pålidelighedssejladsen og ved besøg af smakkerne, hvor vejret også
var med os. Penge vi er meget afhængige af i forhold til afbetaling på rentefrit
lån ved kommune til toiletbygningen.
 Stigning i forbrugsafgifter vand og el
 Annonce udgifter store og vi har opsagt annoncering i Marinaguide
 Mange gebyrer
 Restgæld til kommunen 168.000,
Kim bemærkede at en del af de likvide midler 50.000, er bundet til udgifter til
kogehuset Sydfynske Dampskibsselskab.
Bent Erik bemærkede at der har været fald i alle havne og opfordrede til at vi
reklamerer mere for havnen i digitale medier, samt øge antallet af passive/støtte
medlemmer.
Jan støttede forslaget.
Overskuddet hænger direkte sammen med fondsstøtte.
Revisorerne bemærkede det flotte regnskab. Han opfordrede til at afskrive
toiletbygningen.
Fido bemærkede problemerne med kogehuset. Der er enighed om at restaureringen
kræver ekstern finansiering. Der bruges ikke foreningsmidler.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Fastsættelse af kontingent
: Bestyrelsen foreslår uændret i forhold til 2014.
Kontingentet fastholdt.
Ad. 5. Indkomne forslag
:

at bestyrelsen i den kommende periode får til opgave at afklare behovet
for øgede indtægter til vedligeholdelse, herunder forenkling af
kontingentsammensætning og opkrævning.
Forslaget blev vedtaget med opfordring til at medlemmerne gerne må drøfte
mulighederne og komme med gode idéer.
Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Leif Bjørkskov, Jes Jørgensen og Bent Erik Krøyer
blev valgt.
Valg af suppleanter: Kim Andersen og Poul Olsen blev valgt
Ad. 7. Valg af revisorer
:
Steen Andersen og Kjeld Jensen
Ad. 8. Eventuelt:
Kjeld foreslog placering af beton og overskudsjord, der indgår i bestyrelsens
vurdering og færdiggørelse af moleforstærkningen.
Edith takkede dirigenten for indsatsen og takkede Kim for indsatsen, som kasserer
gennem en del år.
Der blev afsluttet med ”Kleven Havn” længe leve.

