
Jammerbugt Bådelag 

Generalforsamling d. 5. marts 2023 

Referat: 

Velkomst ved formand Erich Borup. Der var tilmeldt 27 medlemmer til generalforsamlingen. Af 
forskellige årsager var der afbud fra 5. Ialt 22 medlemmer og 3 gæster - Pipsen, Thomas Højrup og 
Karsten Bindslev - deltog. 

1. Valg af dirigent: Mariette Langbak valgtes som dirigent. 

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til 
Bådelagets vedtægter. 

2. Formandens beretning:  

Følgende emner blev omtalt. Medlemstal og aktiviteter. Vi har pt. 40 medlemmer. To medlemmer 
har udmeldt sig. Anne Mette Kornum og Annelene Jensen er nye medlemmer og blev budt 
velkommen. Vi har 4 på ventelisten. Medlemmerne er aktive. Der har således været 33 medlemmer 
på 1 eller flere fiske-/sejlture i årets løb. Ialt har båden været på 120 fisketure. På de fleste af de 
fisketure, der har været tilbudt har der været ledige pladser, men det gælder om at være kvik med 
tilmeldingen, når ledige pladser på fisketure udmeldes. Fiskeriet har generelt ikke været godt. Dog har 
der været et godt sildefiskeri både med Jammerbugt og Bette Jam. Sommerfest i august måned med 
29 deltagere. Der blev serveret "Slettestrand Paella" og  iskage. Det blev en skøn eftermiddag. 
Vedligehold. Der er indkøbt ny navigator, installeret elmåler på båden og foretaget reparation på det 
hydrauliske system. Kølhaling i september måned i stille og roligt vejr betød at båden fik en god og 
grundig overhaling. Der var mellem 15 og 20 medlemmer der deltog i arbejdet. Den gamle 
redningsflåde er ikke blevet synet i den tid den har været på båden. Det ville blive uforholdsmæssigt 
dyrt at få den synet og det er derfor besluttet at indkøbe en ny. Redningsflåden skulle meget gerne få 
en mere hensigsmæssig placering end den nuværende. Velkomstbrevet der tilgår nye medlemmer er 
blevet tilrettet bl.a. skal nye medlemmer selv anskaffe sig en redningsvest, hvis de ønsker at komme 
med på sejlture. Ved anvendelse af flydedragterne på fisketure forventes det at man selv sørger for 
vaskning. Bestyrelsesarbejdet. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2022. Formanden rettede 
en tak til bestyrelsen for positiv medvirken og godt samarbejde. 

Beretningen blev godkendt. Beretningen kan læses i sin helhed på hjemmesiden. 

3. Regnskabsaflæggelse:  



Kassereren gennemgik regnskabet, der var rundsendt til medlemmerne. Der er indtægter for 76.675 
kr., mens udgifterne beløber sig til 96.304 kr. Regnskabet balancerer således med et underskud på 
19.629 kr. Årsagen til underskuddet er de i formandens beretning omtale nyanskaffelser og 
reparationer. 

Der indestår 31.12.2022 på den lukkede konto 66.151 kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag til behandling. 

5. Fastsættelse af kontingent:  

Kontingentet fastsattes uændret til 1.000 kr. 

6. Godkendelse af budget 

Der budgetteres med indtægter på 82.100 kr. og udgifter på ialt 80.650 kr. Der budgetteres således 
med et overskud på 1.450 kr. 

Budgettet blev godkendt. 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.  

Per Hansen og Erich Borup genvaltes som bestyrelsesmedlemmer. Bent Kjeldgaard genopstillede ikke. 
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Søren Luxhøj. Anne Mette Kornum og Mariette Langbak nyvalgtes 
som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

8. Valg af revisor + suppleant 

Søren Nielsen genvalgtes som revisor og Esben Esbensen som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 

Arrangementet "Fra hav til bord" skal behandles på et kommende formandsmøde. I den forbindelse 
efterlyste formanden navnene på et par personer der ville indgå i en arbejdsgruppe. Esben Esbensen 
tilkendegav, at han godt ville hjæpe, men med bopæl i Århus var det besværligt at komme til 
planlægningsmøder. Erik Skov og Morten Bach flytter den nye navigator til hylden i bagbords side. 
Nye medlemmer indviteres hurtigst muligt med på en fisketur med det formål at give dem et indtryk 
af hvad der i grunden sker og også for at give et indtryk af hvad der evt. skal indvesteres i af garn m.m. 



Afslutningsvis takkede Erich forsamlingen for god ro og orden. 

 

Referent: Bent Kjeldgaard     Dirigent: Mariette Langbak   

 

 


