Bådforeningen Magleø generalforsamling lørdag den 1. maj 2021
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

Referat:
Ad 1. Valg af dirigent
Laila Mogensen blev valgt.
Ad 2. Aflæggelse af beretning
Formanden berettede om installering af toilettank, som blev billigere end forventet.
Bestyrelsen indhentede tilbud på gravearbejde til vand til rensning af toilettank, det
kostede 23000 kr. Det fandt bestyrelsen for dyrt og har selv gravet ned, så der kan
skylles med vand. Redningskrans er opsat som aftalt på sidste generalforsamling.
Problemet med “vandhul” ved spillet er ikke løst endnu. Der er slået pæle og det er
en tilbagevendende udfordring. Der har været megen debat omkring brug af jernrør i
stedet. Foreningen har købt en del pæle og har mange liggende, som skal bruges
først. Ellers skal de bortskaffes. Når de er brugt er det ifølge formanden måske
flydebroer, der skal etableres. Det tages der stilling til, når pælene er brugt op.
Kurser i hjertestarter er ikke arrangeret endnu grundet covid19. Det vil ske, så snart
det er muligt.
Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Brud på vandledninger ellers ikke noget
usædvanligt. Udgifterne er på nogenlunde samme niveau som ellers.
Claus Hedensted spurgte til forventede udgifter til rækværk mm omkring vandtank.
Det forventes at koste et par tusinde kroner.
Jens Glad spurgte til strømforbrug om det var fællesforbrug eller foreningens
forbrug. Fælles er der brugt 1989 kr, det resterende beløb betales af husejere med
indlagt strøm efter måleraflæsning. Det bør fremgå tydeligt af regnskabet, hvad der
betales af husejere med strøm indlagt og hvor stort et beløb, der er fælles forbrug.
Benjamin spurgte til udgift til kattemad. Torkil forklarede, at der blev fodret om
vinteren. Jesper bakkede op.
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Ad 4. Behandling af forslag
Forslag 1:
Bestyrelsen har stillet forslag om ny paragraf til vedtægterne. Hvert medlem skal
deltage i minimum en arbejdsdag årligt. Deltager man ikke, bliver der opkrævet et
beløb på 300 kr.
John spurgte, hvordan det kontrolleres og hvis nogen har flere huse.
Deltagere krydses af ved morgenkaffen og ifølge formanden er der kun en, som har
to huse.
Søren foreslog, at æresmedlemmer ikke skulle deltage. De er velkommen, men de
vil ikke blive opkrævet beløb for udeblivelse.
Mikael opfordrede til, at alle mødte op, så vi mødte hinanden og lærte nye at kende.
Claus roste forslaget, godt med flere når der skal laves noget.
Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.
Forslag 2:
Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og har forslag til opdatering og tilpasning
til nutidige tilstande.
§ 3 Medlemskab
Første afsnit, sidste sætning “Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til

foreningens formand eller kasserer.” ønskes ændret til: “ Optagelse i foreningen sker
ved henvendelse til foreningens havnefoged”.
Der var en del debat om, hvem der tegnede foreningen og hvordan nye medlemmer
skal modtages. Det blev præciseret fra bestyrelsen, at havnefogeden har blanket til
at nedskrive det nye medlems kontaktoplysninger. Denne videregives til den i
bestyrelsen, som skal varetage den. Det skal forstås sådan, at hvis behovet er en
plads i vandet, så kender havnefogeden antallet af ledige pladser. Og er
henvendelsen vedrørende huskøb eller andet på land gives den videre til kasserer
eller formand. Bestyrelsen sørger videre for, at nye medlemmer bliver bekendt med
foreningens vedtægter, da disse ifølge vedtægterne skal vedkendes af nye
medlemmer.
Forslaget til ændring blev vedtaget.
Samme § andet afsnit “Nægtelse af optagelse kan ske efter skriftlig indsigelse fra
foreningens medlemmer forudsat at ⅔ af bestyrelsens medlemmer stemmer for
indsigelsen. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende
generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det”. Dette afsnit ønsket slettet.
Forslaget til ændring blev vedtaget.
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Samme § sidste afsnit “Medlemmer i kategori 1, 2, der efter mere end 6 måneders
medlemskab fraflytter Korsør Kommune kan fortsat opretholde medlemskab af
foreningen. Øvrige medlemmer udtræder af foreningen ved fraflytning fra
kommunen”.
Denne del af afsnittet ønskes slettet.
Forslaget blev vedtaget.
Samme § sidste afsnit sidste sætning “Der sker ingen tilbagebetaling af
kontingent ved fraflytning” ønskes ændret til “Der sker ingen tilbagebetaling ved
udtrædelse”.
Forslaget blev vedtaget.
§ 6 Generalforsamlingens indhold sidste afsnit sidste sætning “Prokura til
checkudstedelse kan afgives af bestyrelsen til kasserer og formand i forening”
ønskes slettet.
Det blev vedtaget.
§ 8 Regnskab og budget andet afsnit. “Kassereren må dog være i besiddelse af en
kassebeholdning på et af bestyrelsen fastlagt beløb i kontanter” ønskes slettet.
Det blev vedtaget.
§ 10 vedligeholdelseskonto
“Generalforsamlingen fastsætter henholdsvis minimum og maksimumbeløb for
kontoen” en skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut til så høj en rente om muligt”
formuleringen “til så høj en rente som muligt” ønskes slettet.
Det blev vedtaget.
§ 13 Medlemmernes pligter tredie linie midt “ Afhændelse kan kun ske til personer
der kan opnå medlemskab af foreningen” ønskes slettet.
Næstsidste afsnit “Medlemmer pålægges et gebyr på 150 kr pr nyslået pæl, der ikke
er fastgjort inden 1. oktober” ønskes slettet.
Det blev vedtaget.
§15 Medlemmernes pligter i forbindelse med foreningens arealer andet afsnit
“Korsør Kommunes regler og vedtægter for området skal ligeledes efterleves”
ændres til “Slagelse Kommunes regler og vedtægter herunder lokalplan 92 skal
ligeledes efterleves.
Tredie afsnit. Anden sætning. “Medlemmer der ikke lever op til kravene vedrørende
grunde modtager en skriftlig henstilling, som skal efterleves inden 30 dage” ændres
til “telefonisk eller / og skriftlig henstilling”.
Det blev vedtaget.
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Ad 5. Fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer
Det blev foreslået af kasserer Jens Olesen, at de fortsætter uændret i 2021.
Det blev vedtaget.
Ad 6. Valg til bestyrelse, revisorer og suppleanter
På valg er:
Kasserer Jens Olesen modtager gerne genvalg og blev genvalgt.
Næstformand Mark Gunst modtager ikke genvalg. Henrik Kjærside opstillet ved
fuldmagt og blev valgt.
Havnefoged Tom Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen før periodens udløb.
Jack Jacobsen blev valgt.

Ad 7. Eventuelt
Helge spurgte til spil ved Jens Olsens hus, som ikke virker. Bremsen virker ikke. Det
bliver undersøgt og lavet.
Claus roste bestyrelsen generelt og spurgte til PFOS udledning og her gav en
opsang over, at bestyrelsen ikke har reageret. Jesper takker for indlægget, det er
ikke foreningens opgave, men vi har myndighederne til det.
Kim spurgte vandhullet, foreslog en dykpumpe. Formanden nævnte beton.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en gang grillpølser og brød samt
øl eller vand.
Referent:
Laila Mogensen
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