
 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SUKKERBROENS 

BÅDELAUG 

TORSDAG D. 6/2/2020. KL.19.00 

PÅ BIBLIOTEKET, MØDELOKALE 1.sal. NØRRE ALSLEV. 
 

Da formanden havde forfald bød kasserer Henrik Hansen velkommen og gav ordet til Ole Boding, 

som oplyste generalforsamlingen om at medlem Flemming Møller dagen før var afgået ved døden, 

hvorefter alle rejse sig og generalforsamlingen holdt et minuts stilhed til Flemmings minde. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Hans Erik Jensen 

Referent: Henrik Hansen 

 

2. Beretning. Henrik Hansen oplæste formandens beretning. 

Så gik der igen et år i Bådelauget. Jeg vil gerne sige velkommen til nye medlemmer. 

Jeg vil håbe, at de finder sig godt tilrette i vores lille bådelaug. Vi vil gøre vores til at de 

kan finde sig tilrette. Vi har en stor udfordring med, at få alle vore pladser besat, der er 

en del pladser, der er tomme. 

Vi har haft store udfordringer med vores elektricitet, men det er vi ved at have styr på. 

Som I har set, er der kommet nye standere op, og så skulle det være slut med, at vi får 

oversvømmet vores elektriske anlæg.  

Med de mange strømudtag skal der ikke trækkes så lange kabler til bådene ved 

opladning. 

Kabler, der skal bruges til opladning mellem stander og båd skal være typen HO7RN-F. 

Hvis der er kabler, som ikke overholder den gældende specifikation forbeholder 

bestyrelsen sig ret til at afmontere dem.  Kablerne skal være godkendt til udendørs brug 

med jord. Når alle anvender de godkendte kabler som beskrevet, så skulle det ikke give 

problemer fremover. Der vil blive sendt instruktion ud til alle. 

Der vil også komme vand på broerne, og der vil komme flere hander op, så alles behov 

skulle blive dækket. 

Bådelauget har også afholdt fisketure: Hornfisketur, sildetur på Øresund med god 

fangst. Fisketuren mellem jul og nytår blev aflyst.* 

Vi har afholdt havnefest med god opbakning. Det ser ud til, at det vi laver nu, er noget 

folk kan bruge, både med morgenkaffe og pålidelighedssejlads efter morgenmaden, og 

så fest om aftenen, hvor man kommer og sætter sig og får hele 3 retter serveret. Det er 

godt. 

Som der er nogen, der har bemærket, har anløbsmolen været optaget hele sommerren. 

Det er der nogle medlemmer, der har været utilfredse med, men vi må hente penge, 

hvor de er. Den har været optaget af entreprenør C.G. Jensens materiel. De har arbejdet 

på Farøbroen med at udskifte seks lejer. Det har taget længere tid end de regnede med. 

De startede i juli og skulle være færdige til oktober, men blev først færdige sidst i 

december. Vi har fået en god betaling, som I kan se af regnskabet, så vi kan nok leve 

med, at de bruger vores havn. Vi kan jo håbe de snart skal i gang igen, når de sidste 

lejer er slidt. 



 

 

 

Der har været en del gæstesejlere samt en del overnattende gæste på campingpladsen. 

Så alt i alt har været et godt år for bådelauget. 

Men vi skulle gerne komme af med nogle pladser, det vil være godt for vores økonomi. 

Jo flere vi er – jo bedre er det for økonomien. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år samt takke 

Hanne, Mathias og Tage for deres arbejde for bådelauget.  

Jeg vil gerne takke medlemmerne for godt samarbejde. 

Jeg ønsker alle en god sommer med god sejlads og gode fisketure. 

Formand Benny Hansen 

 

*Henrik oplyste at fire mand d. 28/12 havde være på Øresund efter torsk. Måske kan 

det gentages i 2020.  

 

Beretningen blev godkendt. 

    

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.  

Regnskabet blev fremlagt og godkendt med et overskud på 19343,94 kr. og en saldo pr. 

31/12/19 på 39708,95. 

Kassereren oplyste at overskuddet skyldtes udlejning til C.G. Jensen på 22.000 kr. 

Posten Materialer er overskredet betydeligt, hvilket skyldes udgifter på næsten 14.000 

kr. til reparation og renovering af elektriciteten på broerne. 

Kort orientering om kreditkonto og bådelaugets lån. 

 

Årsregnskabet blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

a. Ingen 

 

5. Valg af bestyrelse. På valg i 2020: Næstformand Birger Pedersen(modtager ikke genvalg), 

kasserer Henrik Hansen(genopstiller). 

Til ny næstformand blev Morten Knudsen valgt uden modkandidater. 

Henrik Hansen blev genvalgt som kasserer. 

 

6. Valg af suppleanter. 

Valgt: 1. Ole Boding og 2. Gunnar Møllnitz 

Begge genopstillede og blev genvalgt. 

  

7. Valg af revisorer. 

Valgt: Hans Erik Jensen og Poul Erik Jensen 

Begge genopstillede og blev genvalgt. 

 

8. Fastsættelse af årets datoer. 

Lørdag 18/4 Arbejdsdag 

Lørdag 25/4 Både sættes i vandet 

Lørdag 16/5 Hornfisketur 

(Mandag1/6 Pinsegudstjeneste) 



 

Lørdag 13/6 Havnens dag i Stubbekøbing – udflugt? 

Lørdag 15/8 Havnefest (altid 3. weekend i august) 

Lørdag 3/10 Sildetur på Øresund med Skjold. Egen tilmelding 

Lørdag 31/10 Både op 

Mandag 28/12 Vinterfisketur (torsk) 

Tirsdag 2/2/2021 Generalforsamling   

 

9. Fastsættelse af kontingent og indskud, samt forslag til budget for 2020. 

Bestyrelsen oplyste, at prisen for at leje en stor plads hæves til 600 kr. om måneden. 

For ”hensatte” både på havnen opkræves der fremover et gebyr på 200 kr. pr. måned 

indtil båden er taget i anvendelse eller fjernet. 

 På baggrund af det fremlagte budget og tilknyttende bemærkninger vedr. fortsat 

udgifter til renovering af belysning på havnen, foreslog bestyrelsen uændret kontingent 

og indskud, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

I samme forbindelse bemærkede sekretæren, at alle medlemmer fra 2020, vil blive 

afkrævet bevis for tegning af individuel ansvarsforsikring i form af kopi af police til 

kassereren. 

  

10. Evt. 

Følgende bemærkninger og kommentarer blev fremsat, som bestyrelsen noterede sig: 

- Bobleanlæg, der skal forhindre isdannelse, bør efterprøves. 

- Vedr. oprensning. Så har vi fået tilladelse fra kommune og Miljøministeriet til 

oprensning. Vi arbejder på at indhente tilbud på oprensningen, og derefter ansøger 

vi om tilskud til at arbejdet kan udføres. 

- Der blev opfordret til, at der ansøges om tilskud til endnu en shelter, da der er 

mange overnatninger i den eksisterende shelter. Det sætter bestyrelsen i værk. 

 

Afslutningsvis takkede kasserer Henrik Hansen for Birger Pedersens indsats i 

Sukkerbroens Bådelaugs bestyrelse gennem 31 år, idet Birger første gang blev valgt til 

bestyrelsen d. 10/2/1989.  

Men Birger har deltaget i arbejdet med at etablere havnen siden starten 1980’erne, 

hvilket medbragte billeder af ungdommeligt udseende medlemmer beviste. 

 

 

 

Referent: Henrik Hansen 

 

 

Formand: Benny Hansen 

 

 

Dirigent: Hans Erik Jensen 


