Bådforeningen Magleø afholder den årlige generalforsamling lørdag den
25 juli kl. 10.00 – 12.00 i festteltet på Magleøs arealer.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af forslag
Fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer
Valg til bestyrelse, revisorer og suppleanter
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være et
medlem af bestyrelsen i hænde senest lørdag den 11. juli 2020.
På valg er:
Formand Jesper Jensen, der gerne modtager genvalg.
Havnefoged Jørgen Hansen, der ikke ønsker genvalg.

Referat:
1. Valg af dirigent
Laila blev valgt.
2. Aflæggelse af beretning
Jesper fortalte om årets gang siden sidst og lidt fremtidsplaner. Der blev stillet
spørgsmål til indpakning af pæle, det undersøges. Metalrør overvejes. Søren stillede
spørgsmål omkring vedligeholdelse af broerne. Ifølge vedtægterne er hver vej ansvarlig for egen bro. Dette gælder ikke slåning af pæle.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Mobile pay benyttes kassererens mobilnummer og det går ind på foreningens konto.
Denne mobile pay benyttes ikke privat af kasserer.
Serviceabonnement til hjertestarter anbefales, der er ikke behov det første år. Derefter vil der blive tegnet abonnement, så hjertestarter fungerer til hver en tid. Der
tilbydes kurser i brugen i løbet af vinteren.
Jens spurgte til fælles forbrug af strøm. Det fremgår af regnskabet.
Tom spurgte til betaling for trækning af strøm, det betales stadig.
4. Behandling af forslag
Toilettank foreslås nedgravet, udgift 1500 kr. om året for tømning. Pris for anlæggelse ved frivilligt arbejde 16000 kr. Ved brug af firma 26000 kr. Den graves helt eller
delvist ned ved volden, hvor pælene ligger. Det vurderes, at det ligger højt nok til
sikring mod oversvømmelse. Der bliver trukket vand til skylning af tank efter brug.
Tanken er fremstillet af hårdt pvc. Der søges tilladelser i henhold til gældende lovgivning.
Helge spurgte til omfanget og behovet for tanken og hvad der er gjort tidligere. Jens
spurgte til renholdelse omkring tanken.
Toilettanken blev vedtaget, den graves ned af et firma. Der søges de nødvendige tilladelser. Henrik Kjærside tilbød at stå for vedligeholdelse.
Klubhus eller flisebelægning på pladsen ved siden af foreningsskur, forslaget blev
ikke vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer
Kontingentet fortsættes som hidtil, indskud hæves til 500 kr. i stedet for de nuværende 150 kr.
6. Valg til bestyrelse, revisorer og suppleanter
Jesper blev genvalgt som formand.
Tom blev som havnefoged.
7. Eventuelt
Jens M stillede spørgsmål til om lokalplan lå på hjemmesiden, det gør den under ”Nyttig viden”. Jens henstillede til, at medlemmer satte sig ind i vedtægter
og lokalplan og overholdt dem.
Helge spurgte om der bliver gjort noget aktivt til at få sat ål ud i noret. Han
spurgte også, om der er ledige pladser i foreningen. Han havde set en forespørgsel på facebook.
Helge fik mandat til at undersøge videre omkring udsætning af ål i noret. Formanden har været i kontakt med kvinden fra facebook. Der er ikke for nuværende ledige pladser. Men det er bestyrelsens håb, at vi med det ekstra slæbested og bro kan få plads til flere eller evt. prøvemedlemskab.
Søren spurgte til tidligere sejlads og fremvisning af område for børn og unge.
Søren fik mandat til at undersøge mulighed for igen at have aktiviteter på området til den målgruppe. Han melder tilbage til bestyrelsen. Søren nævnte
også, at Tryg Fonden har sponseret en stander med redningskrans. Denne er
dog bortkommet, Søren spørger Tryg Fonden, om de vil donere en ny krans.
Referent: Laila Mogensen

