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Dagsorden  

1. Valg af dirigent   

a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. 

Tommy blev valgt. 

Generalforsamlingen er varslet med 14 dag og udsendt med E-GAF og dermed fuld gyldig. 

Dagsordnen er godkendt af forsamlingen 

 

2. Formandens og udvalgenes beretning 

a. Formandens beretning: se dokument ”FMberetning 2014.pdf” 

Der var en diskussion omkring beddings vognen, om hvorvidt den skulle fornyes eller ej. 

Det kommer til at koste ca. 30000 kr. at forny den. Ved håndsoprækning, var der 27 for og 10 

imod at vognen skulle fornyes, og bestyrelsen bør derfor igangsætte arbejdet. 

Se medlemmers kommentar sidst i referatet. 

 

b. Juniorudvalgets beretning:  

Gert er træner, og beretter at de er rigtig glad for forholdene, og de børn og unge der kommer er 

glade for jollerne. 

 

c. Sejladsudvalgets beretning:  

Willy beretterat der gennem mange år er der tradition for ”Onsdags sejladser” hvor der er en del 

frivillige, der yder en fantastisk indsats, det gælder både Dommere og ”kaffe piger”. 

Der vare mindre tilslutning til Lastfight festen, og det vil selvfølgelig blive taget op i sejladsvalget. 

 

d. Bladudvalgets beretning:   

Se: E-GAFberetning 2014 

 

e. Festudvalget: 

Der har været afholdt de sædvanlige fester og vi fortsætter gerne med arbejdet…  

 

3. Regnskab   

a. Regnskabet fremlægges af Bjarne, se dokument ”Års regnskab 2013 Dyvig Bådelaug.pdf” 

Kajakker for 100.000 kr. er ikke medtaget i regnskabet under Aktiver, men de kommer med fra 

næste år. 

Et medlem spørger: Kran og kaj service, hvad dækker det over ? og hvorfor er beløbet ca. 5000 kr 

mindre end sidste år. Bjarne kunne ikke lige på stående fod fortælle hvad posten dækker over, 

men ved eftersyn dækker beløbene over de to faste brugere vi har af kaj anlægget, hvor vi ikke 

har fået udsendt ”efterårsregningen” til den ene af parterne. 



 

Regnskabet er der efter godkendt. 

Se medlemmers kommentar sidst i referatet. 

 

4. Indkomne forslag    

Forslag til lovændringer er omtalt andet sted i E GAF. 

Tekst markeret med ”fed + understregning” foreslås slettet.    

Tekst markeret med rød er ny tekst.   

Lovændring: se dokument lovændring 2014.pdf 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til 700 kr. (Under forudsætning af vedtagelse af forslag 

om ensartet kontingent.) 

Kontingent for P. medlemmer - uændret 150 kr. 

FM uddyber forslaget, om ændring i kontingent, med kommende investeringer som argument. 

Bestyrelsen trækker forslaget og kommer med forslaget at  

Kontingent og indskud fastholdes som de er. 

Forslaget er vedtaget med stort flertal, ingen stemte imod. 

6. Valg af formand 

 Willy Sahl genopstiller  

Willy Sahl blev genvalgt som formand. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter    

På valg er:     Lejf Møller, genopstiller, valgt til bestyrelsen. 

Bjarne Jepsen, genopstiller, valgt til bestyrelsen. 

Anders Bruun, genopstiller, valgt til bestyrelsen. 

Suppleanter: Gert Sommerlund og John Dyrvig Jensen  

Gert genopstiller og vælges ind som suppleant  

John er ikke til stede.  

Palle Brok forslås som suppleant, og modtager valg.   

8. Valg af revisorer, 

Benny Vikke Madsen, genvalgt og Jens Kristensen genvalgt  



9. Valg af udvalg 

Juniorudvalget     

Gitte Bak Petersen (Kontaktperson)  

Kell Jürgensen (Kasserer)  

Lone Høi (Sekretær) 

Tanja Klepke 

Mathias Jürgensen (Cheftræner) 

Alle genvalgt. 

 

Sejladsudvalg:  

Benny Vikke Madsen,  

Thomas Jakobsen, 

Bjarne Jepsen,  

Willy Sahl,  

Kent Münch    

Thomas trækker sig, men alle andre er genvalgt 

Bladudvalg:  

Andy Schøn og Elsebeth Schøn modtager valg, men spørger om flere medlemmer, det er tilladt at 

henvende sig i løbet af sæsonen. 

Andy og Elsebeth blev genvalgt. 

Festudvalg:  

Gerda Sahl. Doris Harvest begge blev Genvalgt. 

10. Eventuelt    

 Ebbe uddyber masteskur ombygningen. 

 Der er en aftale om at vi får lavet et ”hejseværk” til masterne. 

 M der var kun to sejlbåds folk med på arbejdsholdet, sejlbåds sejlerne burde skamme sig. 

 M Der er maste der ikke er rigget af, det er for dårligt. ! 

 M Jeg tror vi skal tage det op senere med vinter liggere i havnen. Da der kommer flere storme. 

 M Stor Ros til Bladudvalget….  

 M Print fra PDF på hjemmesiden med baggrundsbillede på bør ændres. 

M Vinterliggernes fortøjninger skærer i broen, kan der ikke laves nogle regler for at de skal holde øje 

med at det ikke sker. Evt. en anden fortøjnings metode. 



M som ny medlem i Dyvig, er det svært at finde ud af hvem der er hvem, kan vi ikke få nogle billeder i 

E-GAF og på hjemmesiden. 

M når der afrenses både m.m. på det lille jolle slæbested, ville juniorafd være glad hvis det 

efterfølgende bliver spulet rent.   

Opsang fra kassereren, hvor han henstiller til at få betalt kontingent og pladsleje til tiden. 

 

  

Willy takkede af og takkede for go’ ro og orden. 

 

Kommentarer under generalforsamlingen: 

 M= Medlem 

 FM = formanden 

 OS = Ordstyrer (Tommy Due Jensen) 

Til formandens beretning. 

M Hvis beddingsvognen skal laves igen, bliver den så lavet til brug for både for vingekøl. 

M Der er lavet mange tegninger og brugt mange timer på det, men der er p.t. ingen der kan tage stilling 

til om den skal laves, Hvis man bruger ”jerntræ” kan kølbåde også tages op, men ikke så lange både. 

Medlemmet er utilfreds med at han har brugt mange timer på at tegne uden at der er nogen der kan 

tage stilling. 

M Vi kan ikke være bekendt ikke at have en beddings vogn. 

M Vil da heller bruge 30.000 kr. for ikke at skulle stå med et erstatnings ansvar. 

M Synes at generalforsamlingen skal afgøre om der skal en vogn til 

M Hvor mange bruger beddingsvognen 4 ved håndsoprækning. 

M Kan man ikke bare bruge en vognmand til at tage både op. 

M Lige meget hvad, har vi altid kunne bruge en beddingsvogn gratis. 

FM Politikken vil nok være at der skal betales for at benytte beddingsvognen, vi vil gerne indkalde til et 

medlemsmøde, eller få lavet en tilkendegivelse her. 

M Kan der ses i regnskabet hvor mange der bruger vognen? ,  

Svar: nej det kan der ikke. 

Mastekranen betaler vi også alle til, derfor bør vi også have en beddingsvogn. 

OS lad os tage en hurtig afstemning om beddingsvognen skal renoveres. 

M det skal ikke koste noget at bruge vognen. 

OS ved håndsoprækning tælles 27 for 10 mod, bestyrelsen bør derfor sætte renoveringen i gang. 

Til Kasserens beretning: 

M Kajakkerne hvad er det for nogle, svar: Det er dem der kommer fra kajakklubben 



M Kran og kaj service, hvad dækker det over? og hvorfor er det 5000 kr. mindre end sidste år. Bjarne 

finder nogle tal frem til referatet. 

  

Lejf Møller (sekretær)      Tommy Due Jensen (Ordstyrer) 

 


