
Generalforsamling i bådelaget ELBO 

Fredag den 18. juni 2021 kl. 17:00 

REFERAT 

1: Valg af dirigent og referent 

Johan Jørgensen valgtes til dirigent, og Jan Lilholt valgtes til referent. Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen er lovligt indvarslet, jf. vedtægterne. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen. 

2: Valg af stemmetællere 

Per Jørgensen og Bernhardt Petersen valgtes til stemmetællere. 

3: Årsberetning 

Formanden aflagde beretning og nævnte i den forbindelse ind på det relativt lave aktivitetsniveau i årets 

løb grundet coronapandemien. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen holdes i årets 1. kvartal, 

hvilket dog ikke har været muligt ligeledes pga. pandemien. 

3 medlemmer har valgt at melde sig ud af Elbolaget, så det aktuelle medlemstal er nu 28. 

Der er i årets løb gennemført 31 garnture samt 2 pilketure og 1 fladfisketur (med fiskestang). 

Der er desværre opstået lidt rod i registreringen af, hvem der kan fungere som bedstemand. Alle der kan 

varetage posten bedes meddele dette til formanden. 

Der er for nyligt monteret ny hydraulikmotor på garnhaleren, og indmaden i AIS-senderen er skiftet (AIS-

senderen på garantien). 

Beretningen godkendtes. 

4: Årsregnskab 2020 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2020. De samlede indtægter udgør ca. 40.188 kr., mens de samlede 

udgifter beløber sig til ca. 51.088 kr. Regnskabsresultatet udviser således et underskud på ca. 10.900 kr. 

Regnskabet godkendtes. 

5: Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag til behandling. 

 

6: Budget for 2021 herunder kontingent 

Kassereren gennemgik budget 2021 for Elbolaget. Der budgetteres samlet set med et overskud på 4.450 kr. 

Budgettet godkendtes. 

Det blev besluttet at fortsætte med uændret kontingentsats, dvs. 700 kr. 



 

7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant 

      Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Villy Schmidt, Ebbe Sørensen og Jan Lilholt  

      Følgende blev valgt til suppleanter: 

Søren Juhl Olesen (1. suppleant) 

Karsten Bindslev (2. suppleant) 

      Følgende blev valgt til revisor og revisorsuppleant: 

Johan Jørgensen (revisor) og Vagn Nielsen (revisorsuppleant) 

8: Eventuelt 

 På opfordring orienterede formanden om seneste nyt i Han Herred Havbåde, og nævnte i den 

forbindelse, at generalforsamlingen finder sted i august, men den endelige dato er endnu ikke 

fastlagt. Det blev endvidere nævnt, at regnskabet i HHH er på plads. 

Det er overvejende sandsynligt, at havbåden ”Otto” skal renoveres på værftet og efterfølgende 

sælges, men dog forblive på danske hænder. Det overvejes endvidere at bygge en jolle (oplæring af 

lærling). 

 Erik Andersen spurgte til brugen af toggegarn versus rødspættegarn. Det ser umiddelbart ud til at 

rødspættegarnene fanger bedst på det lave vand. Erik Andersen har i øvrigt brugte toggegarn billigt 

til salg. 

 Anskaffelse af flåmaskine til ELBO drøftedes. Den indkøbte flåmaskine er hånddreven, men kan på 

sigt udbygges med motor. 


