Jammerbugt bådelag
Generalforsamling 5. marts 2022
Referat:
1. Valg af dirigent. Mariette Langbak valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede med henvisning til
vedtægternes § 5 stk. 2 , at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og alle formalia overholdt. Hun
gav efterfølgende ordet til Erich Borup.
2. Formandens beretning. Erichs første formandsberetning. Der er pt. 39 medlemmer af Bådelaget +
nogle enkelte på venteliste. Der har været 77 fisketure, heraf er langt de fleste dobbelture. Fiskeriet
både efter fladfisk, krabber og torsk har ikke været så givende som i tidligere år. Fiskeri er vigtig, men
den sociale del har også stor betydning. Vi oplever ikke den store medlemsflugt og dette indikerer vel
også, at det som helhed går godt i vores Bådelag. Der har været afholdt redningsdag i samarbejde
med de andre bådelag. Ligeledes deltog Redningshellikopteren og Redningsbåden fra Thorup i det
fælles arrangement. Det blev på alle måder en særdeles lærerig dag for deltagerne. Den efterfølgende
spisning af diverse hjemmelavede produkter var ligedes en stor succes. Formanden sendte en stor tak
til alle der deltog i dette arrangement. Den årlige kølhaling var blev udsat til september måned. Der
var fint vejr til arbejdet og båden fik en god og grundig omgang. Vi har set os nødsaget til at anskaffe
en ny radar. Den gamle havde fejl på både modtager og antenne. Forsøg på at få den repareret
medførte en udgift på ca 5000 kr, som så efter nogle måneders forløb viste sig at være spildt. Det
planlagte "nytårstaffel" blev bl.a. på grund af fremrykning af generalforsamling og mangel på god
torskefangst udsat. Det vil nu i stedet blive afholdt som en sommerfest med grillmad. Det nydannede
Spillag omfatter ifølge de nuværende vedtægter Spilhuset og diverse ud-og ophalerwirer samt
blokken i havet. Vi vil arbejde for en vedtægtsændring således at traktoren også bliver en del af
Spillagets interesseområde. Formandsskabet har bl.a. drøftet/arbejdet for at anskaffe en ny traktor.
Drøftelsen har gået på at hvert bådelag skulle give 1000 kr. pr medlem til anskaffelse. Vi er ikke
umiddelbart indstillet på at gå med til dette. Ove og Kristian mener at den gamle traktor godt nok
trænger til en reparation, men at den stadig er i så god stand, at det godt kan betale sig. Køb af ny
traktor er derfor ikke et presserende behov. Der er i det forløbne år blevet afholdt 4
bestyrelsesmøder efter at have takket bestyrelsen for et godt samarbejde blev beretningen overgivet
til forsamlingens videre behandling.
Hans Peter støtter gerne en vedtægtsændring i Spillaget med henblik på at få traktoren over i

Spillaget.
Der udspandt sig en drøftelse af ejerforholdet omkring Fiattraktoren. Det var ikke muligt på mødet at
gøre rede for omstændighederne omkring anskaffelsen og hvem der i grunden ejede traktoren. Bent
lovede at udarbejde en redegørelse omkring dette. Vedlagt som bilag til referat.
Den gamle Deutz traktor tilhører under alle omstændigheder Han Herred Havbåde.
Ove fortalte at der vil blive foretaget reperation af Fiattraktor, når der er modtaget diverse
reservedele til traktoren. Det vil sikkert betyde at traktoren ikke kan bruges i en kortere periode.
Beretningen godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse. Morten gennemgik regnskabet der var tilsendt Bådelagets medlemmer pr.
mail. Regnskabet viste et underskud på 15.181 kr. Underskuddet skyldes primært nyanskaffelser og
øvrige udgifter. Begge poster afveg i betydelig grad fra det lagte budget. Corona epidemien havde
også betydelig indflydelse på de manglende indtægter i forbindelse med rundvisninger. Den noget
ustabile Navigator (manglende sporafsætning) blev drøftet. Bent undersøger evt. reparation eller pris
på nyanskaffelse. Regnskab godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag. Ændring af vedtægternes § 3 stk. 6, § 5 stk. 2 og 5 og § 7. De af
bestyrelsen foreslåede ændringer blev vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent. Kontingent blev fastsat til 1000 kr.
6. Godkendelse af budget. Kassereren gennemgik budgettet for 2022. Der budgetteres med
indtægter på 86.010 kr, mens de samlede udgifter forventes at udgøre 80.640 kr. Budgettet
balancerer således med et overskud på 5.370 kr. Det fremlagte budget blev vedtaget.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.
På valg til bestyrelsen: Morten Bach og Erland Gudiksen. Begge blev genvalgt.
Til suppleanter: Jens Aage Lange (Silla) og Susanne Knudsen. Silla blev genvalgt. Susanne
genopstillede ikke. I hendes sted blev Søren Luxhøj valgt.
8. Valg af revisor + revisorsuppleant.
På valg til revisor: Søren Nielsen. Genvalgt.
Til suppleant: Kristian Torp Nielsen. Genvalgt
9. Eventuelt: Mindstemål på pighvar findes ikke!
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