Referat af generalforsamling 11.03.2022 i bådelaget ELBO
Havbådehuset, Slettestrand
Buddet)
Velkomst ved formand Villy Schmidt.
1. Valg af dirigent og referent.
Johan Jørgensen valgtes som dirigent.
Jan Lilholt valgtes som referent.
Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til
vedtægterne og gennemgik efterfølgende dagsordenen.

2. Valg af stemmetællere.
Thorkild Nørgaard og Knud Erik Kristensen valgtes som stemmetællere.

3. Årsberetning.
Formanden konstaterede indledningsvist, at den seneste generalforsamling blev afholdt i juli 2021,
den relativt sene afholdelse skyldtes coronarestriktionerne.
2021 har været præget af lav aktivitet. Der er kun gennemført 13 garnture, 3 ture efter sild og 2
pilketure. Den lave aktivitet skal ses pga. af coronasituationen.
Elbo er i årets løb blevet overhalet/vedligeholdt, dvs. malet, tjæret, skiftet enkelte brædder,
ligesom der er udført service på motoren. Skruen har være afmonteret og sendt til reparation, da
flere skrueblade var beskadiget.
Der er indkøbt ny flåmaskine, som er monteret på et stålbord. Flåmaskinen er placeret i
Redningshuset og kan trækkes udenfor, når den skal bruges. Den er forsynet med hængelås
(samme nøgle som anvendes på båden). Spar Nord Fonden har bevilget 10.000 kr. til indkøb af
flåmaskinen.
Bestyrelsen har pga. af de stigende brændstofpriser besluttet at hæve prisen på fisketure, således
at det koster 100 kr. pr. deltager i garnture/pilketure.
Endelig blev det nævnt, at ELBO har fået sin egen sang forfattet af Jane Nørgaard.
Beretningen godkendtes.

4. Årsregnskab 2021.
Kassereren omdelte indledningsvis regnskabet, som herefter blev gennemgået.
Der er indtægter for i alt ca. 37.580 kr., mens udgifterne beløber sig til ca. 42.102 kr. Regnskabet
balancerer således med et underskud på ca.4.523 kr.
Årsagen til underskuddet skal primært ses på baggrund af udgifterne til reparation af skruen på
godt 5.000 kr.
Der indestår pr. 01.01.2022 ca. 45.210 kr. på reparationskontoen.
Søren Juhl Olesen nævnte, at det er vigtigt, at man er påpasselig i forbindelse med bugsering af
ELBO på stranden for fremadrettet at undgå skader på skruen.

Regnskabet godkendtes.

5. Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag til behandling.

6. Budget for 2023, herunder kontingent.
Antallet af medlemmer er p.t. 25 (24), hvilket er er et fald på 3 i forhold til i fjor.
Der budgetteres med indtægter på i alt 29.500 kr. og udgifter på i alt 28.900 kr.
Der budgetteres således med et overskud på ca. 600 kr.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2023.
Budgettet toges til efteretning.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
Bent Andersen og Niels Erik Øllgaard genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer.
Søren Juhl Olesen og Karsten Bindslev genvalgtes som suppleanter til bestyrelsen.
Johan Jørgensen genvalgtes til revisor.
Vagn Nielsen genvalgtes til revisorsuppleant.

8. Eventuelt.
Svend Erik Poulsen nævnte, at han i årets løb ikke har være meget aktiv, men at han de få gange
han har været på fisketur har modtaget stor hjælp fra de øvrige deltagere. Som tak for den gode
hjælp donerede SEP 2 hele flasker brændevin til stor applaus fra de fremmødte.
Villy orienterede om status i Han Herred Havbåde, og nævnte i den forbindelse, at der planlægges
en ny omgang ”Vild Mad” den 28.05.2022, idet hele overskuddet tilfalder HHH. Villy nævnte
endvidere, at bådelaget Nordvest har tilbudt at gennemføre et antal kortere aftenture til Svinkløv
med medlemmer, hvor der bliver mulighed for at fiske efter makrel. Alle indtægter tilfalder HHH.
Jan Lilholt nævnte, at møderne i Han Herred Havbådes bestyrelse primært har drejet sig om
økonomi samt at skaffe arbejde til Værftet. Der arbejdes således på at skaffe finansiering til et antal
restaureringsprojekter, der skal løber over de næste 8-10 år. Det er en lang proces, men
bestyrelsen er fortrøstningsfuld.
Knud Poulsen nævnte, at redningsøvelsen i august var en stor succes. Villy Schmidt oplyste, at der i
løbet af sommeren søges gennemført et træskibstræf i Lildstrand, hvor der bl.a. søges gennemført
en redningsøvelse.
Det blev endvidere nævnt, at der i Spillaget arbejdes på skaffe finansiering til en ny (brugt) traktor.
Der blev spurgt til status på de nye redskabsskure. Sagen beror stadig i Kystdirektoratet
Afslutningsvis var der præmiere på ELBO-sangen.

