
Referat af generalforsamling i bådelauget ELBO 10. juli 2020 
 

 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent.: Johan Jørgensen 
Referent.: Per Jørgensen 
 
2. Valg af stemmetællere 
Vagn Nielsen og Knud Poulsen 
 
3. Årsberetning Villy Schmidt 
Årsberetning vedhæftet - Beretningen godkendt 
 
4. Årsregnskab Bent Andersen 
Årsregnskab vedhæftet - Regnskab godkendt 
 
5. Indkomne forslag 
En større gruppe medlemmer har ønsket at få drøftet beslutningen om begrænsninger vedrørende 
fisketure. 
Oplæg til debat vedhæftet 
Bestyrelsen havde vedtaget begrænsningerne ud fra daværende Coronasituation, den er nu 
ændret og forholdende vedrørende fisketure er efter god debat nu således 
 
Afstandskravet skal overholdes 
Der plads til 5 personer på Elbo 
Fisk må pilles af garnene på stranden i umiddelbar nærhed af vandkanten dog skal man sikre at 
undermålere genudsættes straks 
Stranden skal efterlades ren 
Med hensyn til brug af flåmaskine tager bestyrelsen kontakt til de andre bådelag så der er enighed 
om brugen af disse 
 
6. Budget 2020 herunder kontingent 
Budgetforslag vedhæftet - Budgettet godkendt - Kontingentet fastholdes 
 
 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
På valg er Bent Andersen og Niels Erik Ølgaard 
Genvalg til Bent Andersen og Niels Erik Ølgaard 
Bjarne Bech og Henning Bach ønskede ikke genvalg som suppleanter 
1. suppleant Jan Lilholt - 2. suppleant Ebbe Sørensen 
Revisor. genvalg til Johan Jørgensen - Revisorsuppleant. Vagn Nielsen 
 
8. Eventuelt 
Bådsmand. Der skal være en bådsmand på Elbo til at assistere bådføreren. Villy oplæste 
bestyrelsens krav til en bådsmand 
Der er laver en særskilt kolonne på medlemslisten til at krydse af i 
Listen blev sendt rundt så man kunne skrive sig på 
For de interesserede bliver der lavet en fælles gennemgang af båden 
 
Logbog. Bestyrelsen afklarer med HHH hvorledes den skal føres. 
Der var forslag om en fælles pårørendeliste, god ide Indtil andet foreligger skal alle der skal ud at 
sejle selv skrive sig på i spilhuset inklusiv telefonnummer på pårørende 

  


