24-11-2014

Fakse Ladeplads Sejlklub
TIL MAIL udsendelse til medlemmer, til HJEMMESIDEN OG OPSLAG i
klubhus:

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014
Afholdt mandag d. 24. november kl. 19.00 i klubhuset

Tilstede: Ud over bestyrelsens 9 medlemmer var der 20 fremmødte medlemmer der
kom flere efter pausen
Dagsorden :

1. Valg af dirigent
 Bestyrelsen foreslog Sven Gerner Nielsen som aftenens dirigent og
valgt af forsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning
 Jørgen Boots berettede om året der er gået med mange aktiviteter
 Der er 89 medlemmer pt.
 Det er vigtigt at der bliver skrevet navn og medlemsnummer på alle
master og tilbehør som ligges i masteskuret. Der ligger nogle nu, som
vi ikke ved hvem ejer.
 Materialegården er færdig med lys og det hele
 Flere kommer til klubbens arrangementer, der er plads til flere….
 Der er dog nogle arrangementer som måtte aflyses pga. for få
tilmeldte.
 Kystsikring med badefaciliteter, der arbejdes videre med det.
Kommunen er tovholder på projektet. Der ser ud til at være langt
endnu.
 Gennemsejlings aftale med Faxe Kalk udløber og Havnens bestyrelse
er i gang med forhandlinger som skal være på plads til ultimo
december 2014.
 Masteskuret, der skal navn på master og bomme med mere.
Der kunne ønskes noget mere plads, da masterne bliver længere
 Nye gaster er velkomne og godt at der kommer nogle kvinder til
 Kapsejladser og vandrepokal 2015; 1 Vuptii, 2 Genius, 3 Vita Min
 Bugten Rundt, sejlads med masser af vind
 Rundt om Møn. En svær sejlads, knækket mast, sejl itu, men en god
aften i Bogø havn
 Ungdom; Carsten har fået gang i 6 sejlere, som har sejlet fra
sommerferien og til september /oktober
 Fest- og Tur udvalget
 Kirsten fik overrakt en gavekurv som tak for hjælpen med regnskabet
og hvad det indebærer.
Jørgens beretning blev godkendt med applaus fra de fremmødte.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
Beretningen vil også være at se på FLSK hjemmeside under referater.


*****************************
Holger Juul Pedersen, sejlklubbens repræsentant i Havnens
Bestyrelse, har nogle oplysninger fra havnen
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Fiskerihavnen vil øge kapaciteten af pladser til udlejning i
fiskerihavnen, det kan skabe nogle problemer…….
Kajen til mastekranen skal være fri, det er der regler for. En kopi af
aftalen er på opslagstavlen
Broerne er ikke så gode, så der skal stadig reparationer til. Langelinje
er lavet.
Havnekontoret har fået nye vinduer og døre
I det store hele, så fungerer arbejdet i havnen
Havnefogedordning til næste år bliver Flemming og en assistent til
fordeling af arbejdsopgaver

3. Fremlæggelse af regnskab for 1/10-2013 - 30/9-20134
samt budget for 1/10-2014 – 30/9-2015
 Kirsten Wittrock fremlagde regnskabet som fremkom med et meget lille
underskud på kr. 761
Regnskab og budget blev under et godkendt af forsamlingen
4. Indkomne forslag:
Sidste frist for indsendelser er 15. oktober 2014 iflg. vedtægten
 BESTYRELSEN HAR SELV ET FORSLAG OM ÆRESMEDLEM,
DET SKAL VEDTAGES PÅ GENERALFORSAMLINGEN
 Det er en vedtægtsændring til §4
o Forslaget blev fremlagt og efter lidt snakken frem og tilbage
blev forslaget vedtaget af den fremmødte forsamling
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2014-2015:
 Ægtefælle kr.1200
 Senior kr. 925
 Junior (Under 25) i alt kr. 710
Fremkommer således: (410 + jolleleje 300 = 710 samlet opkrævning)
 Gaster kr. 410
ALLE TILSTEDEVÆRENDE GODKENDTE KONTINGENT FORSLAGET

6. Valg til bestyrelsen:
PÅ valg efter tur:
Jørgen Boots (ønskede genvalg) - Blev genvalgt
Gert Bøyesen (ønskede genvalg) - Blev genvalgt
Bjarne Bøgard (ønskede genvalg) - Blev genvalgt
Troels Rich (ønskede IKKE genvalg)
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
-Mette Christiansen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 Som 2. suppleant valgtes Jan Kjærgaard Hansen
 Som 1. suppleant valgtes Åse Dilling-Hansen

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
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Som revisorer valgtes Henrik Kragh og Jørn Engelbrecht
Som revisor suppleant valgtes Steen Wistoft

9. Valg til udvalg. Der blev valgt følgende personer ind i udvalgene:
DA ALLE UDVALG ER ÅBNE KAN DER ALTID KOMME NYE IND, SOM
ØNSKER AT DELTAGE
-

Klubhus
: Bjarne, Annette, Gert, Mogens, Åse
Masteskur
: Jørn E.
Web/Nyhedsbreve
: Henrik Kragh
Kapsejlads
: Carsten og Troels
Ungdom
: Carsten og (Jørgen Boots administrativ)
Materiale
: Carsten og Mogens
Både op og i
: Holger
Tur og Fest
: Er åbent for de der har lyst, ellers må bestyrelsen
finde en eller flere. Det varetages dog af bestyrelsen indtil videre

10. Eventuelt:
Sven Gerner fremlagde sin egen version af det sidste nye i BG STONE sagen. Da BG STONE i 2008 kom til
Faxe Ladeplads skulle det være med aktivitets niveau som hidtil ifølge FAXE KALK, men det blev jo til en
væsentlig større aktivitet end tidligere. BG STONE har sådan set gjort som det har passet dem. Til manges
undren. Lige nu ligger aktiviteterne stille på pladsen, og der afventes nu til 1/2-2015, hvor der skal være
bragt de påbud i orden, som Faxe Kommune har fremsendt som krav. Det har undervejs været lidt af en
farce, med forkerte modtagere af klager- hele 12 måneder tog til Naturklagenævnet at finde ud at en klage
var sendt til den forkerte !!!!
Det er bare sørgeligt at man skal se på alle de store bunker og store maskiner lige ved havnens ellers fine
natur.
Carsten Scheel undrede sig over, hvorfor der ikke var flere fremmødte. Skulle man forsøge sig med SMS
beskeder eller hvordan når vi ud til medlemmerne. FLSK Bestyrelsen kunne meddele at der bliver mailet ud
til alle medlemmer og i denne omgang er der sendt 2 beskeder afsted, så hvad mere kan man snart gøre.

Jørn E blev valgt som Æresmedlem af Fakse Ladeplads Sejlklub. Alle gav et stående applaus for Jørn. Jørn
fik et fysisk bevis – et billede i ramme
Der bliver sat et billede magen til op i sejlklubben
Steen Wistoft ville drøfte ungdommen om der var mulighed for billigere kontingent, rabat eller andet.
Svend Gerner spurgte om der var andre, som havde noget under evt.
Vandslanger på broerne, ændres til noget bedre. Havnefogeden og Holger tager sagen op.
Svend Gerner ville lige sige at han var en glad mand for når han sejler ud af havnen og ser til venstre så ses
nu en plads uden store maskiner og store bunker. Så der er nu flere der har lyst til at vende tilbage til
havnen. BG Stone har været ved at tabe sagen hos Miljøankenævnet, så det kan være en årsag til
lukningen af pladsen.
Der er nogle som er aktive (By og Kystlaug) som har lagt mange tusind timer for at finde materiale som
kunne, Carsten Scheel har også lagt mange timer. Hvad nu ?? hvad skal der ske fremover på pladsen?
Borgmesteren vil lave en ny lokal plan, men hvorfor? der er allerede en lokalplan, som har hjulpet til
lukningen af BG Stone. Hvad vil lokalbefolkningen med området? Vi skal være opmærksomme på dette.
Marianne Bøyesen kunne bekræfte at, der arbejdes på forskellige initiativer – ny lokalplan – masterplan for
hele området, hvor man inddrager borgerne.
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Holger kom med kommentar om at havnen ikke er service havn til Kriegers flak som Rødvig og Klintholm,
det ville kunne blive en pengestærk industri, så – der er mulighed for multi container kørsel fra Rønnede til
Faxe og det kunne fortsættes.
Svend takkede for god ro og orden.
Jørgen Boots takkede Sven Gerner for indsatsen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.28
Referent: Åse Dilling-Hansen

Vedtægter kan hentes på vores hjemmeside :
www.flsk.dk > Om FLSK > Dokumenter > Vedtægter eller under Referater > Vedtægter
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