
GeneralforsamlinG 
referat

referat af ordinær generalforsamling i  snekkersten Badelaug 
søndag den 27/8 2017 kl 14

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og generalforsamlingens
    godkendelse heraf
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent
for det kommende år.
5. Behandling af fremsatte forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af formand
8. Valg af 1. og 2. suppleant
9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

ad pkt. 1.
Henning Engelhardt blev foreslået og valgt med akklamation. Han konstaterede at dato og 
tidspunkt for indkaldelse overholdt vedtægterne, således er generalforsamlingen lovlig og 
lovligt indkaldt.

ad pkt. 2.
Bestyrelsens beretning
Bo aflagde beretning (på 11 minutter). Det har være et år med vedligeholdelse, udflugter 
og is. Meget levende og detaljeret beretning om året der gik, som blev fortalt i god 
stemning og klapsalver
Beretningen blev godkendt og er vedhæftet.

ad pkt. 3.
Regnskab er fremsendt forud for generalforsamlingen og blev fremlagt af Henriette. 
Regnskabet blev godkendt og bestyrelsen er dermed meddelt discharge.

ad pkt. 4.
Budgettetforslag er fremsendt forud for generalforsamlingen.
Henriette fremlagde budgettet, som blev godkendt. Budgetforslaget indeholder at kontin-
gentet fastholdes på 600 kr. for aktive medlemmer og 150 kr. for passive medlemmer.



ad pkt. 5.
Der var indkommet to forslag til behandling. 

1. Ministøvsuger til damernes omklædning. 
Forslaget falder og i stedet foreslås at man spuler og svaber i omklædningsrummet. Opfor-
dring til at tage blå plastsokker eller lægge et viskestykke under skoene. Opfordring til at 
gæstesejlerne gøres opmærksom på fodskylle om sommeren. Badehætter fra normal, kan 
også bruges som fodposer. Opfordring til at der hænges information op om at man ikke må 
tage sko på ind i omklædningsrummet og at man skal spule.

2. Handicapvenlig trappe: Opfordring til at man tænker handicapvenlige løsninger. 
Bo viste tegningen fra ønskerne til ny plan for havnen. Her er tænkt ind at en af trapperne 
er handicapvenlig. Udendørsbruser er også tænkt ind. 
Træsliske som man kan køre ned er allerede etableret på stranden, men problemet er, at 
den ikke bliver vedligeholdet. Skal fjernes sand hver 14. dag.

ad pkt. 6.
Bo Rathsach, Anette Holmgreen, Henriette Askestad, Jørgen Andersen og Birgitte Petersen 
var alle villige til genvalg. Valget blev godkendt.

ad pkt. 7.
Bo Rathsach er villig til genvalg. Valget blev godkendt.

ad pkt. 8.
Jens Seitzberg og Steen Hundevad Knudsen er villige til genvalg. Valget blev godkendt.

ad pkt. 9.
Knud Vestergaard og Niels Jørgen Rasmussen er villige til genvalg som revisorer. Valget 
blev godkendt.
Torben Hvid er villig til genvalg som revisorsuppleant. Valget blev godkendt.

ad. Pkt. 10
Badelauget blev 20.januar kl.14, 2002 blev stiftet af Janne Krogh, som indkaldte til et 
møde. Denne del af historien er desværre ikke længere på hjemmeside. Generalforsamlin-
gen opfordrer Janne til at skrive historien igen, så den kan lægges på hjemmesiden.

Gusmesteren vil gerne høre om muligheden for et køleskab, så essenserne ikke bliver dår-
lige i sommervarmen. Bestyrelsen vil se på det.

Indbetaling af kontingent via holdsport
1) Holdsport udsender en mail med link til opkrævning
2) Følg linket til kortbetaling
3) Betal via Dankort – som på en webshop
- hvis du ikke har Dankort eller PC, så er der en mulighed for at betale via mobilepay eller 
bankoverførsel.

Hvis man har glemt brugernavn og koden eller ikke fået koden og derfor ikke kan komme 
på holdsport, så ring til Willy og få en ny kode.


