
Referat af generalforsamling i Kleven Bådelaug 
fredag d. 18. februar 2022, Ommel Kro

Der var mødt 19 frem til generalforsamlingen.
Karsten bød hjertelig velkommen.

Ad. 1. Valg af dirigent.
Svend Jørgen Madsen blev foreslået og valgt

Ad. 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
Svend Jørgen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. 3. Beretning.
Formand Karsten Landro fremlagde beretningen og kom bl.a. ind på følgende:
Usædvanligt år. 
Renovering af jollehavnen, der løb op i næsten 400 tkr. FLAG midler og Ærø Kommune har hver 
især har bevilget 100 tkr
Samarbejde om kajaktræffet, der gav et overskud på ca. 80 tkr.
Smakkerne kommer igen til næste år og synes det var fint med forsyning af toiletter og bade 
Til sommer kommer Salzwasserunion i uge 30, hvor der bliver pålidelighedssejlads i den ene ende 
og smakkerne midtvejs
50 års jubilæum med to flotte og velbesøgte arrangementer. Endnu et æresmedlem i Stærkefamilien.
Vildmarksbadet er nu overdraget gratis til bådelauget med fribilletter til de tidligere ejere
Broen ud for Fejer er også overdraget til bådelauget inkl. en lille formue og kommende 
vedligeholdelsesopgaver.
Kommende opgaver
Mangler skørt i Jollehavnen
Brohovedet/Nokken skal laves
Badebroen led under stormen
Saunaen placeres ved badebroen, når den bliver klar og det vurderes efter en sæson om der er 
søgning til det.
Karsten appellerer til fortsat lokalopbakning
Stor tak for arbejdet gennem året til bestyrelsen og andre aktivister
Karsten håber også på samarbejde med de øvrige foreninger om kajaktræffet.

Forsamlingen påskønnede de mange fondsmidler
Allerede spørgsmål til saunaen udefra.

Beretningen blev enstemmigt godkendt

Ad. 4. Regnskab, herunder revisionsbemærkninger.
Kasserer Ib Olsen omdelte og fremlagde regnskabet og revisionens bemærkninger. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5. Indkomne forslag, herunder lovforslag
Lovforslag, ændringer markeret med rødt.

1



Forslag til ændring af §2. 
§2: Medlemskab, stemmeret og valgbarhed
Bådelauget optager medlemmer, der støtter bådelaugets formål. Medlemmer har stemmeret og kan 
vælges til bestyrelsen, når kontingentet er betalt rettidigt.

Forslag til ændring af §3. 
§3: Generalforsamling
Generalforsamlingen er bådelaugets højeste myndighed.
Bestyrelsen indkalder med minimum 14 dages varsel til den årlige ordinære generalforsamling til 
afholdelse inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen annonceres i Ugeavisen eller pr. 
mail eller brev.
Forslag til generalforsamlingen skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest tre døgn før 
generalforsamlingens afholdelse. For forslag til lovændringer er fristen tre uger.
Dagsordenen skal som minimum bestå af følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
3. Beretning.
4. Regnskab, herunder revionsbemærkninger.
5. Indkomne forslag, herunder lovforslag.
6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent, takster mv.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af revisorer samt suppleanter.
9. Eventuelt.
På generalforsamlingen vælges fire af bestyrelsens medlemmer i lige år og tre i ulige år, for en 2 
årig periode. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for en 1 årig periode.
Ved de årlige valg sikres, at der er mindst 5 af 7 medlemmer af bestyrelsen, der ejer en båd og har 
bådeplads i havnen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. De fremmødte på generalforsamlingen er beslutningsdygtige. 
Ved personvalg foretages skriftlig afstemning, hvis der er flere opstillede end antallet af ledige 
pladser.

Forslag til ændring af § 6. 
§6: Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Mindst 5 af bestyrelsens medlemmer skal være ejere af båd og 
have bådeplads i havnen. Dette princip sikres samtidig ved valg af suppleanter. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt på første møde efter generalforsamlingen med formand, 
næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og mødeplan. Bestyrelsen
kan nedsætte udvalg, der også kan omfatte andre end bestyrelsesmedlemmer.
De tre ændringsforslag blev vedtaget samlet med overvældende majoritet og træder øjeblikkelig i 
kraft.

Ad. 6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent, takster mv.
Ib omdelte forslag til budget for 2022
Kontingentfastsættelse
Årligt kontingent for alle    100,- kr.
Bådeplads: 0-15 fod (0-4,8m)    550,- kr.

16-20 fod (4,9-6,1m)    800,- kr.
20-25 fod (6,2-7,6m) 1.050,- kr.
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For nye medlemmer er taksten for en bådeplads, dobbelt det første år.
Budgettet blev godkendt, inkl. fastsættelse af kontingent.

Ad. 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev opstillet og valgt med applaus:
Karsten Landro 
Keld Eriksen 
Ib Olsen 
Kim Andersen 

Bestyrelsessuppleanter
Følgende blev opstillet og valgt med applaus:
Bent Erik Krøyer som 1. suppleant 
Daniel Hansen som 2. suppleant 

Ad. 8. Valg af revisorer, samt suppleanter
Følgende blev opstillet og valgt med applaus:
Kjeld Jensen og Steen K. Andersen, som revisorer for en et årig periode.

Følgende blev opstillet og valgt med applaus:
Svend Jørgen Madsen og Carsten Jensen, som revisorsuppleanter for en et årig periode.

Ad. 9. Eventuelt.
Peter Strand vil gerne medvirke til at klargøre saunaen til brug. Keld tager sig af ”anlægsarbejdet”.

Kaj efterlyste også strøm til vildmarksbadet.

Overlades i øvrigt til bestyrelsen at arbejde videre med.

Karsten Landro takkede forsamlingen for en god generalforsamling og ikke mindst Svend Jørgen 
Madsen for hvervet som dirigent.

Generalforsamlingen blev afsluttet med Kleven Havn længe leve….

Ref. Jes Jørgensen

3


