ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 I JYLLINGE
LYSTBÅDEHAVN a.m.b.a.
NY ASIEN, TIRSDAG DEN 1. MARTS KL. 1900.
Referat:
1. Valg af dirigent.
A. Richard Østergård Mikkelsen andel 329 er valgt ved akklamation.
B. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt lovligt jf. vedtægter.
C. Der er mødt 55 stemmeberettigede andelshavere til Generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:
Mundtligt supplement til den skriftlige beretning på hjemmesiden er fremlagt ved Ole Eckardt
Poulsen (OEP).
Vi mindes Ole Pedersen også kaldet ”Ole Bole” ved 1 minuts stående stilhed.
Vi har haft 7 ubudne gæster i form af diverse storme, den sidste Malik i år.
Tak til beredskabsgruppen.
Birgitte 325: hvad er der sket med vores spunsvægge på havnekran?
Svar: Det er korrekt at vi har konstateret skader på betonen ved kranen, vi ved endnu ikke
hvad det kommer til at koste, andet end at vi ved at det bliver dyrt. Vi er ved at indhente
tilbud.
Bent andel 15: Trappen er blevet lukket, hvad skal der ske med vores trappe.?
Kim: Den er lukket pga. den er glat, der skal udskiftes lidt træ på gelænderet, og derefter
åbner vi den igen når der ikke længere er frost.
Beretningen er godkendt ved akklamation.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Fremlægges ved Kasserer Finn Lyngsie (FL):
Spørgsmål:
John 61: elforbruget er det i KW/t eller kr. det er steget?
FL: det er begge dele, så det er dobbelt slemt.
Nikolaj 151: er der en forklaring på hvorfor der ikke er en note 1.
FL: Note 1 er tidligere blevet fjernet, men vil blive indført igen så man har et overblik over
indtægterne.

FL udspecificerer indtægterne.
Bent: 277: kan vi få sidenumre på regnskabet til næste år?
FL: det er noteret.
Regnskabet er godkendt ved akklamation.
4. Fremlæggelse af budget.
Fremlæggelse ved FL:
Spørgsmål: Ingen spørgsmål
4.1 Bestyrelsens forslag til regulering af kontingent og havneafgift.
FL: vi planlægger med en stigning på 1,5 %
4.2 Fastsættelse og vedtagelse af kontingent og havneafgift.
5. Femårsplan:
Fremlagt af FL:
Spørgsmål:
Erik 364: manglende wi-fi dækning på havnen.
Svar: der burde være dækning på hele havnen, med få undtagelser.
Ole 177: om 3 år kører vi alle 5G
Bent 15: trappen kunne man overveje en ståltrappe?
OEP: vi mener ikke der er brug for en ny trappe.
Allan 261: efterlyser system eller mere plads på mastereol.
OEP. Vi har ingen aktuelle planer om at udvide masteskuret.
Kim havnefoged: ret henvendelse inden sæsonen er slut hvis der er master der ligger forkert.
5. Valg af formand.
Ole Eckhardt Poulsen er villig til genvalg for 1 år.
Valgt ved akklamation.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Finn Lyngsie, er villig til genvalg for 2 år.
Valgt ved akklamation
Bent Jensen er villig til valg for 2 år.
Valgt ved akklamation
7. Valg af første og anden suppleant. (vælges for 1 år)

1. suppleant, Erik Sewerin er villig til nyvalg.
Valgt ved akklamation
2. suppleant, Henrik Marcussen er villig til genvalg.
Valgt ved akklamation
8. Valg af 2 interne revisorer. (vælges for 1 år)
Intern revisor, Birgitte Struckmann er villig til genvalg.
Valgt ved akklamation
Intern revisor, Anette Henneberg er villig til genvalg.
Valgt ved akklamation
9. Valg af intern revisorsuppleant. (vælges for 1 år)
Intern revisorsuppleant, Bestyrelsen foreslår Kjeld Pedersen,
Valgt ved akklamation
Afsked og tusind tak til Kristian Skjærlund som desværre forlader bestyrelsen.
10. Behandling af eventuelle forslag fra Andelshavere.
Ingen forslag.
11. Eventuel
OEP. Problemet omkring den nye stander i JS samt andre problemer vi i øjeblikket oplever
med Jyllinge Sejlklub.
John 61. der er ikke krav om medlemskab, hvordan kan vi forbyde aktivitet på havnen?
OEP svarer. Det er et privat område ejet af havnens andelshavere, og ikke et offentligt
område, kun offentligt tilgængeligt.
John 61: ikke flere kommentarer tager det på JS GF
Helle 365: kan vi være sikre på at havnen er repræsenteret ved sejlklubbens
generalforsamling?
Nikolaj 151: savner en mulighed for fælles køkken/ varmestue.
OEP det har vi ikke længere. Mener ikke det er mulighed i sejlklubben for dette
Jan 144: korrektion man skal være medlem af DS eller danske tursejlere.
Nikolaj 151: Er havnehytteudvalget nedlagt?
OEP: Der var ikke den nødvendige opbakning til at fortsætte arbejdet.
Kristian Skjærlund (KSK): Der er ingen aktive længere, men vi ligger inde med alt materiale
Allan 261: Hvis man ønsker at fortsætte arbejdet bør det vel sendes til afstemning.

OEP: vi støtter gerne en evt. arbejdsgruppe.
Kristian Bergen Jyllinge Sejlklub:
Kommentar til masteskur: vi vil gerne i forbindelse med alle ejere til master ved hegnet som
skal renoveres.
OEP: det beroliger os, og vi vil selvfølgelig være behjælpelige med kontakt til andelshavere.
Dirigent: tak for god ro og orden
OEP: tak for en god generalforsamling og tak til dirigenten.

Dirigent:

Referent:

_______________________________

_______________________________

Richard Østergård Mikkelsen andel 329

Knud Lyngsie Andel 337

