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Årsmøde 2022- referat 
 
Sted/dato: Norsminde Yachtklubs klubhus, 27/10 2022 kl. 1915 
Referat Ole Lysgaard                   

            
1. Valg af ordstyrer. 

Karl-Erik valgt som ordstyrer 

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. 

Der blev fremsat spørgsmål om retningslinjerne vedr. tilslutning af strøm i vinterperioden 
også gælder når båden ligger i vandet – Svar: Ifølge de adm. regler må en båd ikke 
være tilsluttet strøm uden opsyn. (er også gældende om sommeren!). 

Der blev udtrykt ønsker fra flere sider om mulighed for at bruge elmåler.  

Forslag/ønske fremsat om belysning af bøjerne i indsejling. 

Forslag om mere tydelig angivelse af, at der kun må komme ”kabysaffald” (= 
husholdningsaffald) i containeren. 

 

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. 

Spørgsmål vedr. stigning i anlægsudgifter – Stigningen skyldtes primært renovering af 
søsætningskaj.  

Bemærkninger om stigning i revisoromkostning – Revisoren laver et stort arbejde, alt 
momsregnskab, kassekladder mv.  

Der blev fremsat spørgsmål om fortolkningen af reglen vedr. manglende brug af 
bådplads en hel sæson – Bestyrelsen har tidligere beslutte at tolke reglen således, at i 
fald en båd ikke har været i vandet i en sæson, skal den være i vandet i den 
efterfølgende sæson for at pladshaveren ikke mindste retten til pladsen. 

Der blev efterspurgt om mere hjælp til oprydningsdag. 

Ønske om velkomstbrev med praktiske oplysninger til nye pladshavere. 

Der fald kommentarer om dårligt fremmøde (kun 14 var mødt op) 

 

4. Orientering om den udpegede bestyrelse jvf. § 6 stk. 2 og 3 
 
Udpeget til bestyrelsen 
 Søren Koliander (nordsiden) 
 Jesper Boritz (sydsiden) 
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5. Orientering om de udpegede suppleanter 

 
Udpeget: 
 Ralf Pedersen (nordsiden) 
 Johnny Bæk (sydsiden) 
 Niels Erik Rasmussen (sydsiden) 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag 
 

7. Eventuelt 

Johan fremkom med følgende forslag/kommentarerer 

-  Et snævert indløb vil betyde større vandtryk i indsejlingen og det vil kunne betyde 
mindre aflejring. Bør undersøge vha. pejling før oprensning af havnen 

-  Prisen for oprensning af havnen synes høj. Er det undersøgt om det kan gøres 
billigere – Pt er der lavet en 5 årig kontrakt. Priserne er undersøgt før 
kontraktindgåelse. 

-  Wire til udlæggeren og sikkerhedswiren bør udskiftes. Det kræver at bommen tages 
ned. 

 

 


