Referat fra generalforsamling i Kleven
Bådelaug fredag d. 26. feb. 2016, Ommel
Kro
Vi indledte med at mindes afdøde Viggo Eriksen og Poul ”Dunkær” Kristensen
Der var 16 deltagere inkl. dirigent.
Ad. 1. Valg af dirigent:
Svend Jørgen Madsen blev valgt og konstaterede generalforsamlings lovlighed og
beslutningsdygtighed.
Ad. 2. Formandens beretning
Edith fremlagde:
Molen og bolværket:
Vi fik startet op på anden etape af bolværket d 17. marts med optagning af hver anden pæl.
Gik derefter i gang med ankre, så der kunne trykkes pæle. D. 15. april begyndte vi at trykke pæle,
der blev gjort et stort stykke arbejde, med plader og tilpasning så d. 24. april blev der støbt i anden
etape. 28. maj blev brohammeren lagt på.
Der blev planeret og sået græs inden Sankt Hans. Der er lagt over 600 frivillige timer i arbejdet.
Der blev holdt en lille fest 19. sept. som tak for det store frivillige arbejde.
I skal alle have et stor tak for det store arbejde det er godt gået i løbet af 3 mdr.
Molen har ca. kostet ca. 360.000 med fondsmidler på 150.000 Lag midler 40.000 fra Lauritzen
fonden.
Vi blev kikket efter i sømmene af LAG revision, med besøg af 2 mand fra Erhvervsstyrelsen. Der
var orden i sagerne og bilagene. Vi har kassekredit ved kommunen på 300.000 som er betalt så
der kun skyldes 75.000 som betales tilbage over 3 år.
Vi blev opfordret af et medlem, der ikke kunne arbejde på grund af sygdom, at få medlemmer der
ikke havde gjort et stykke arbejde med molen, om at give et frivilligt bidrag. Der var et par der
fulgte opfordringen.
Bådsalg
Vi har solgt Dennis Møllers båd efter aftale med Dennis.
Samarbejde med Ærøgården
Bent Erik har sat shelter op på sin mark. Vi har aftalt at der betales 10 kr. pr. person for at benytte
Bådelaugets toiletter og tage vand.

Samarbejde med Flagforeningen
Der er blevet trykt trøjer med Klevens logo på og flagforeningen på ærmet. Sælges 100 kr. stykket
med 1/3 af indtægter og udgifter til flagforeningen
Pålidelighedssejlads
God dag trods vejret. Prøvede noget nyt i år med lotteri med god effekt
Smakkerne
De kom lidt senere på dagen, men der var alligevel en god omsætning. De kommer til igen til
sommer.
Barkegryden
Per Elmann vil fuge barkegryden, som frivilligt arbejde. Så vi håber der er nogen som vil skrabe
fuger ud.
Kogehuset
Er startet op med at restaurere Kogehuset. Det er sandblæst og der fortsættes når vejret tillader
det. Det skal være færdigt inden d. 22. juni ang. tilsagn
Restaureringen sker gennem ekstern finansiering og uden frivillig arbejdskraft. Der er tilsagn fra
Bevaringsfonden i kommunen på 53.437kr og 25.000 fra Sonningfonden + de 50.000 fra SFDS
som vi har fået for flere år siden. Budgettet er samlet på 123.000 kr.
Flådet
Vi har lejet flådet ud til Svendborg for 10.000 kr. Der er lavet en skriftlig aftale med Bøssehage
Bådelaug, de har brugsretten til at slå pæle i Bøssehage og vi deles om udgifter og indtægter da
det er deres fortjeneste at flådet er blevet ordnet. Flådet kan ikke bruges til private formål med
mindre det er aftalt. Materialer er sponseret af Søby værft
Mulighed for leje af Marstal og Ærøskøbings flåd
Formanden har forhørt sig ved havnefogeden om evt. leje af deres flåd, hvis vores eget ikke kan
klare de store pæle. Har fået en pris med deres folk ang. Forsikring 1.729kr + moms pr. time.
Der er givet tilladelse til at bruge gamle telefonspæle. Der skal bare opgive CVR nr (skal snart
fornyes). Ellers kan vi købe nye marine imprægnerede pæle 2327cm
Ommel Samvirke og Hjertestarter
Fik henvendelse fra Beboerforeningen ang. Hjertestarter. Der er oprettet en paraplyforening af
foreningerne i Ommel.
Havkajaktræf i Kleven 2016
Som bekendt for mange skal vi til sommer have et stort stævne med HAVKAJAKFORBUNDET i
uge 30. Der forventes at komme 200250 pers, det vil vække genklang over hele øen
Vi har drøftet at have ølvogn og cafe hele ugen, cafeen muligvis også af de andre foreninger i
Ommel. Der kræves mange frivillige så vi håber på stor opbakning. I må gerne melde jer allerede
nu.
Telefon til formanden
Der er indkøbt en telefon til formand, så man bl.a. kan indbetale med Swipp/Mobil Pay.
Forøget medlemstal

Har haft fremgang i medlemstal 8 nye aktive og 8 passive. 2 er udmeldt
Årlig oprydningsdag
● Ramning af pæle
● Brædder på bænke
● Jævne jord
● Fylde jord hele vejen rundt bolværk også ude for enden, der er flere dybe huller.
● Murbrokker
Tilbageblik
Edith har meldt sin afgang som formand, men vil godt stille op til bestyrelsen.
Da hun blev formand tilbage i 2006 lå der en stor stak egetømmer ude på molen
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Med stor hjælp fra alle frivillige blev bolværket mod nord etableret
Barkegryden blev muret om
Senere fik vi lys ud på molen
Nyt slæbestedet og renovering af det gamle, så det er brugbart til flydebroen
Det største aktiv er nok toiletbygningen, der er med til at fremme besøgstallet af sejlende
og på teltpladsen. Det har nok også bevirket at SMAKKERNE er kommet tilbage,
deltagerne er så begejstret for Kleven, det vil de nødig undvære.
Smakkernes anløb er sammen med Pålidelighedssejladsen et godt grundlag for en god
indtægtskilde til forbedringer af havnen.
Sidste tiltag er bolværket fra jollehavnen og ud. Alt i alt har det taget 10 mdr. Endnu en stor
tak til alle frivillige for deres arbejdskraft
Kogehuset er ved at blive restaureret

Vi har været heldige med donationer. Kontingentet dækker afdragene til kommunen.
Torben med glimt i øget: Flagforeningen har givet tre flotte bænke
Karsten: Roste Ediths virke
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3. Regnskab:
Jes fremlagde det reviderede regnskab – optrykt til deltagere.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Fastsættelse af kontingent:
Jes fremlagde bestyrelsens forslag til nyt kontingentsystem – optrykt til deltagerne:
1.
2.
3.
4.

Op til 15 fod
Fra 15 fod og op til 20 fod
Fra 20 fod og op til 25 fod
Fra 25 fod og op til 30 fod

500 kr.
750 kr.
1.000 kr.
1.250 kr.

Gæstebåde kr. 100, om dagen incl. strømforbrug.
Torben: Aktive – passive

Kjeld: Meter versus fod
Fido: Medlemmer uden båd
Edith replicerede og meterangivelse skrives ind
Leif:
Forslaget blev vedtaget inkl. meterangivelse.

Ad. 5. Indkomne forslag:
Ad. 5. 1. Forslag om nye love  optrykt
Jes fremlagde forslag til nye love.
Keld: Ikke kun gammel l… der er landliggere. Det gælder også for nye både
Jan: Aktive medlemmer uden båd
Keld: Ansvarsforsikring og bevis herpå
Edith: Synligt bevis på betaling af ansvarsforsikring, enten gennem mærkat eller ved at vise
kvittering til Bestyrelsen
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 5. 2. Forslag om mandat til bestyrelsen vedr. ”landligger”  optrykt
Jes fremlagde forslag:
Jfr. tidligere beslutning (Generalforsamlingen i 2014) gives bestyrelsen bemyndigelse til at
fjerne/sælge Jan Madsens båd, hvis han ikke  som meddelt pr. 20. feb. 2016 til formand Edith
Stærke  selv sørger for at få båden flyttet væk.
Båden har ligget på land i mere end tre år og der har været en omfattende korrespondance om at
få bragt forholdene i orden.
Edith supplerede og redegjorde for polemikken med Jan.
Karsten opfordrede til at følge forslaget, men være konsekvent.
Forslaget blev vedtaget med stor majoritet.

Ad. 6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
Ad. 6. 1. Valg af to eller fire bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode: Edith Stærke og Kjeld
Eriksen genopstiller. Yderligere kandidater: Karsten Landro og Poul Olsen.
Edith Stærke, Kjeld Eriksen, Karsten Landro og Poul Olsen blev valgt med applaus.
Valg af to suppleanter: Kim Andersen genopstiller. Yderligere forslag om Fido (Niels Marinus) og
Michael Skov.

Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt
1. suppleant: Kim Andersen
2. suppleant: Michael Skov
Ad. 7. Valg af revisorer: Forslag om Steen Andersen og Kjeld Jensen
Steen Andersen og Kjeld Jensen genvalgt med applaus.
Ad. 8. Eventuelt:
Curt spurgte om vi havde overvejet at gå over til til Flydebroer, der vil indgå i overvejelserne.
Fido spurgte til den lokale ”bemanding” på Havkajaktræf. Karsten redegjorde for de foreløbige
planer og organisering af arbejdet via Træfgruppen.
Michael opfordrede til at gøre brug af Facebook og Tvitter.
Arbejdsopgavernepgaverne lokalt er sammenlignelige med Smakketræffet: Cafe, ølsalg, pølser,
kaffe m.v.
Harald spurgte til regnskab og det nye forslag til kontingent. Det forholdsvis høje beløb i 2015 er
afledt af flere nye medlemmer med dobbelt kontingent.
Michael spurgte til datoen for pålideligheds sejladsen, der er lørdag i uge 29.
Edith afsluttede med at takke Svend Jørgen Madsen, som dirigent.
Generalforsamlingen blev afsluttet med ”Kleven længe leve.”

Ref. Jes Jørgensen

