Årsmøde 2017 - referat
Sted/dato: Norsminde Yachtklubs klubhus, 26/10 2017 kl. 1900
Referent: Ole Lysgaard

1. Valg af ordstyrer.
Karl-Erik Christensen blev valgt. Karl-Erik erklærede årsmødet for lovlig indkaldt.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for den tid, der er gået siden sidste
årsmøde, og fremlægger en handlingsplan der rækker frem til næste ordinære årsmøde.
Godkendt
Spørgsmål/kommentarer:


Efterlyser mere om handlingsplan/Handlingsplaner



På spørgsmålet om, hvorfor der har ligget en stor motorbåd ved brohovedet
gennem lang tid, blev problemet vedr. tilkendegivelse til ejeren af motorbåden, at
båden vil kunne ligge i Norsminde havn. Det synes pt. Ikke muligt og en løsning
er ikke fundet, men der arbejdes på det. I diskussionen, udtrykte bestyrelsen, at
der ikke flyttes pæle. Der udtryktes et ønske om åbenhed omkring dialog vedr.
løsning af pladsproblemet.



Der efterlyses information omkring dialogen mellem havn og Norsminde
Yachtklub (NY) vedr. NY’ tilskud til rengøring af toiletter (info: der blev indgået en
10-årig aftale mellem havn og NY da de nye toiletter blev etableret). NY har
anmodet om at komme ud af aftalen, havne har afslået anmodningen. Det blev
diskuteret hvorvidt det er rimeligt, at NY stadig skal betale tilskud. I diskussion
indgik også øvrige mellemværende mellem havn og NY. Diskussionen endte
uden konklusion. Større åbenhed fra havn og NY blev efterspurgt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år samt den
realiserede del af indeværende års budget, næste års budget, herunder næste års
havneafgift til orientering.
Godkendt
4. Orientering om den udpegede bestyrelse jvf. § 6 stk. 2 og 3
Ole Lysgaard :
modtager genudpegning
Søren Koliander:
modtager genudpegning
Carit Søgaard

udtrådt af bestyrelsen

Bestyrelsen peger på Lars Stenild som nyt bestyrelsesmedlem for sydsiden
Udpegningen godkendt
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Herefter består bestyrelsen af


Lars Stenild



Jørn Rasmussen



Sven Ehlers



Gert Rasmussen



Søren Koliander



Ole Lysgaard



Finn Nielsen



Ole Sander

Kommentar: mere fokus på udpegningsprocessen, således pladshaver har mulighed for
mere indflydelse på udpegning
Forslag: Adskille årsmøde og pladshavermøde. Gerne samme aften, men tidsmæssigt
adskilte møder.
5. Orientering om de udpegede suppleanter
Søren Thomsen:
Modtager genudpegning
Gert Eilenberger:
Modtager genudpegning
Steen Skriver:
Modtager udpegning
Godkendt
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag
7. Eventuelt


Efterlysning om retningslinjer for offentliggørelse af referater fra
bestyrelsesmøder. Generelt ønskes der mere åbenhed omkring beslutninger
taget på bestyrelsesmøder



Kan man købe flere pladser? Ønsker regulering vedr. antal pladser.
(Bestemmelserne er selvregulerende da en båd på pladsen skal være ejeres
og, at den skal være forsikret i ejerens navn. Personer i samme husstand kan
hver især være ejere ag egen plads.



Hvem er næstformand ved Carits udtræden? ”Ny” næstformand (og bestyrelse)
konstitueret efter årsmødet.
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Fonden Norsminde Lystbådehavn
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