Referat af Generalforsamling (2020) i Langelinie Lystbådehavns Bådelav, afholdt på grund af
Covid-19 restriktioner som udskudt den onsdag den 30. juni 2021

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent.

Niels Kofoed-Christiansen (NKC) blev valgt og takkede for valget.
NKC konstaterede, at generalforsamlingen ifølge den oprindelige indkaldelse i 2020 var
lovligt indkaldt og varslet, samt at udsættelsen som meddelt den 8. december 2020 i
henhold til Covid-19 retningslinjer fra FLID var lovlig grund til udskydelse af tidspunkt for
afholdelse og at afholdelsen i 2021efter Covid-19 restriktionerne var lempet, også var
varslet mere end 14 dage og mindre end 4 uger som ifølge vedtægterne. lngen af de
fremmødte protestrede imod generalforsamlingens lovlighed, og generalforsamlingen var
beslutningsdygtig ifølge dagsorden med almindeligt flertal. 21 stemmeberettigede
medlemmer var til stede, 5 ved fuldmagt og 5 uden stemmeret.
2. Beretning fra bestyrelsen om lavets virksomhed i den forløbne periode.
Den skriftlige beretning vedlagt den oprindelige indkaldelse blev suppleret og opdateret af
formand Garsten Møllekilde (CM) med fokus på
økonomi (2020 endeligt estimat med godt resultat grundet fokus på langtidsudlejning og
stram styring af omkostninger, Havneudvalgsformand Mads Korsgaard (MK) fortalte
lidt nærmere om hvorledes det foregår, når der langtids udlejes en midlertidig fri plads,
som giver godt økonomisk bidrag men er tungt administrativt.
administration (arbejdsbyrde for frivillige, god hjælp fra nogle af medlemmerne ud over
bestyrelsen b.la. lvan Jensen der har været en ufattelig stor hjælp, sammen med
Annelise Jensen, samt Torben Falholt (lT), nyt kontorudvalg som skal være med til at
yde medlemsservice i havnen på andre tidspunkter end når havnefogeden var til stede,
og gøre vores lille havn endnu bedre, der ligger indenfor en meget kort periode
udskiftning af lT-systemet, "Tallykey" er udtjent og der arbejdes på at kunne
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Lynetteholm, hvor CM orienterede også hvordan det ser ud til at gå med Lynetteholmen
og forsøg på at bidrage med saglig information over for By & Havn i forhold til
påvirkning af sejlforhold, ny form for lysregulering i Kroneløbet mv.

som skat og afskrivningsperioder) taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsregnskab for 2019 t¡l godkendelse.
Regnskabet for 2019 blev godkendt.

4. Forelæggelse af aktuel økonomioversigt 2020 og vedtagelse af budget202l samt
kontingenter m.v. for det kommende år.
CM gennemgik kort den forventede endelige saldobalance for 2020, som fremviste et pænt positivt
resultat omstændighederne taget i betragtning og en egenkapital lidt over 2 mio. kr..

Bestyrelsen foreslog på den baggrund uændrede takster i 2021 i forhold til 2020, herunder med en
fortsættelse af den midlertidige nedsættelse af medlemskontingentet med 500 kr., hvilket blev
vedtaget.
Budgettet for 2021 blev ligeledes godkendt. MK oplyste, at efter der var optaget en del fra
ventelisten havde man i begyndelsen af 2021 igen kunne åbne for optagelse på venteliste, hvorfor
det ville give en mindre positiv ændring til budgettet. CMO oplyste, at posten til opgradering af
Tallykey maskinen var medtaget af forsigtighed (kontaktløs betaling) men endnu ikke endeligt
besluttet.

5. Forslag
Der var modtaget et forslag fra et medlem og bestyrelsen havde fremlagt tilføjelse til
Havnereglementet:

1. Forslag fra Mads Firlings om hunde

i klubhuset

Forslaget om hunde i klubhuset blev efter længere debat og afstemning ændret til en
forsøgsordning frem til næste ordinære generalforsamling 2021 (i sidste halvdel af november eller
første halvdel af december):
- Hunde skal holdes på gulvet i kort snor ved ejeren og må kun være i selve klublokalet (ikke i
køkken mv).
- Våde hunde må ikke medtages
- Enhver som oplever gene af hunde kan bede om at de tages udenfor
- Hundeejeren skal sørge for at rydde op efter sig (hundehår, tørre efter hundepoter mv.)
- Der skal i øvrigt udvises stor konduite og omtanke for andre medlemmer

Mads Firlings udarbejder et konduiteoplæg ud fra ovennævnte, der skal sættes op i klubhuset

(ii) Præsentation af tilføjelse til havnereglementet
Et fartøj kan kræves flyttet og mä derfor ikke længere ligge i havnen, hvis det ikke vedligeholdes
eller benyttes i en periode på 12 mäneder eller derover. Fartøjet kan af bestyrelsen i Langelinie
Lystbâdehavns Bådelav, forlanges flyttet for ejerens regning. Dette mod passe nde frist.
Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan bestyrelsen forlange flyttet inden for en af
bestyrelsen fasfsaf rimelig tid. Efterkommes et pâlæg herom ikke, kan bestyrelsen efter endnu en
meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal bestyrelsen så vidt
muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af
havnens omkostninger. Sâfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er
e
dennes opholdssted er ukendt for bestyrelsen, kan meddelelse i stedet gives ved opslag pä fartøjet
samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.
Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnes
omkostninger

Næstformand Leif Bjørn redegjorde for bestyrelsens motivering for at have ændret
havnereglementet om ikke vedligeholdte både (se ovenfor) med henvisning til konkrete tilfælde, og
besvarende uddybende spørgsmå|.
CM præciserede, at bestyrelsen kan godkende et forslag til ændring i havnereglementet, men det
træder først i kraft efter førstkommende generalforsamling. ldet der ikke var indsigelser fra
generalforsamlingen var ændringen trådt i kraft.

6. Valg af formand og kasserer.

Formand Carsten Møllekilde er på valg, og bestyrelsen indstiller til genvalg. CM blev genvalgt
(betragtes som valgt i 2020)
Kassereren Peter Carter Luke var ikke på valg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er de tre medlemmer valgt for 2 àr i 2018;
Mads Korsgaard, blev genvalgt
Leif Bjørn, blev genvalgt
Poul Levin, genopstiller ikke. Annelise Jensen var indstillet af bestyrelsen og blev valgt
(alle tre betragtes som valgt i 2020)
Henrik Rosenkrantz og Jan Bergstrand-Poulsen senest valgt for en 2-årig periode i 2019 var ikke
på valg.
8. Valg af suppleanter

til bestyrelsen.

Suppleant Hans Kromann var indstillet af bestyrelsen.
Steen Sørensen genopstillede ikke.
Bjarne Eilertsen var indstillet af bestyrelsen

og Mads Firlings opstillede tillige.

ldet der var tre kandidater til 2 pladser gennemførtes valg, og
Hans Kromann samt Mads Firlings blev valgt (begge betragtes valgt i 2020).
9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Valg af to parlamentarisk valgte revisorer
Bo Vincents (Esmeralda) blev genvalgt og har tidligere været valgt sammen med Annelise Jensen,
men da Annelise Jensen blev valgt til bestyrelsen, skulle der findes en erstatning til denne post.

David Hansen blev valgt som revisorsuppleant (Aprilia).
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Der blev fremsat bemærkninger om
brug for bedre pladsmarkeringer (nummer) på kajkanten, da det kan være svært at se
for gæster hvilken plads der hører til hver bøje
Ønske om at se på opdateret plan for visioner samt mere kommunikation efter
bestyrelsesmøder.
Til slut afsluttede NKC som dirigent med at erklære den formelle generalforsamling for gennemført
i god ro og orden. CM afsluttede med tak for i dag og der var applaus fra alle til NKC for hans rolle.
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