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                     Generalforsamling Pouls vig bådelaug 
                torsdag d. 24 februar 2022 kl. 19.00 
             Appenæs Forsamlingshus, Appenæs Bygade 101, 4700 Næstved 
       

                                                                       Referat 
   

 Valg af dirigent. 

Jens Christensen blev enstemmigt valgt.  

 Valg af 2 stemmetællere. 

Benny Brysting Nielsen og Jens Ingvor Christensen blev valgt 

 Bestyrelses beretning af formanden: 

                           Steen nævnte de udfordring som Coruna har givet, ikke at   

                           Kunne mødes som tidligere. 

                           Steen fortalte også om Næstved havns, beslutning om placering     

                           Af ny industrihavn. Da der måske i lauget har været en spekulationer 

                           Om vi kunne blive berørt af den fremtidig placering. Det ser nu ud til 

                           At vi fremover bevare P.V. bådlaug. 

                           Steen redegøre for bestyrelsens sammensætning og ansvars    

                           Områder. 

                           Steen roste festudvalgt for arrangementer, og arbejdet for at  

                           Samle lauget omkring disse. 

                           Redegøre for ejerforhold af Pouls Vig, Næstved havn / Næstved  

                           Kommune. Hvilket har stor indvirkning på den lejeudgift Pouls vig har 

                           i forhold til Naboklubben. En konstellation man forventer ændres i        

                          Fremtiden, så vi i lauget overgår til Næstved Kommune, og derved  

                          Også forventelig billigere leje fremover. 

                          Benny Brysting med kommentar: Man havde for år tilbage fået tilbud  

                          Om køb for 1 krone, hvilket man afslog pga. af forurening.  

                          Der blev lagt flere ting frem, omkring etablering og muligheden for  

                          Køb på længere sigt af flydebroen, da værdien må være nedskrevet  

                          Betydelig med den leje vi har betalt gennem årene. 
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 Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse: 

 Kasserens redegjorde for budget 2021. 

           Se bilag: 

                Bilags kontrollanterne ønskede selv at redegøre for manglende bilag, de  

                Havde delt det op i tidligere bestyrelse og nuværende. 

                Se bilag: 

                Tidligere bestyrelse: Flere posteringer som der sættes spørgsmålstegn ved             

                Der var mange spørgsmål til poster som ikke var nødvendig bl.a.   

                Den post som tidligere var til diesel, 

                Klaus redegøre for at det ikke var hensigten, i nuværende bestyrelse. 

                Ny bestyrelse: et mere gennemskuelig regnskab omkring udgifter fremad- 

                Rettet, med de anmærkninger som er nødvendig. 

                Man har på tidligere G.F. talt om skrifte af revisor, man mener dog ikke det   

                Er muligt at finde billigere tilbud.  

                Henrik takkede dem for arbejdet med gennemgangen af bilag eller 

                Manglende. 

                Der blev stillet spørgsmål om post erstatning kr. 30000 efter indbrud. 

                Niels: der rettes i vedtægter/ tillæg omkring den fri plads i vand for,  

                Formanden, da der på tidligere G.F. blev vedtaget, at han kunne ligge 

                Vedlagsfri i vandet. Det blev dog aldrig ændret. 

                Regnskabet 2021 blev godkendt. 

 Forelæggelse af budget 2022: 

Se bilag: 

 

 Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår uændret. 

Steen redegjorde for begrundelsen for at fastholde kontingent, og der var 

ingen indvendige til bestyrelsens forslag.    

 Meddelelse af pladsleje / gebyr m.m. 

Bestyrelsen foreslår uændret plads priser. 

Betaling for 2022 bliver således: 

6 M plads:   kr. 2.400,00 

8 M plads:   kr. 2.900,00 
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10 M plads:   kr. 3.400,00 

Vinter plads:  kr. 1.000,00 

Jolleplads (pæle):  kr. 1.250,00 

EL (2023):   kr.    400,00 

Der var en del spørgsmål om stigende EL, hvis man nu ikke bruger strøm 

på broen om man kunne man have forbrugs registrering på den enkelte 

men som det står i vedtægter, er man solidarisk omkring forbrug. Da det 

er et samlet forbrug, også i klubhus og toiletter.  

 Behandling af indkomne forslag: 

Da der gennem længere tid, har været delte meninger om lågen til broen, 

Har Niels Andersen ønsket at der bliver lavet afstemning om dens videre 

eksistens. 

Til afstemning: for bibeholdelse af lågen 34 for. 

                                                                           9 imod 

                                                                           1 blank 

                                                                                                                                                 

 Valg til bestyrelse. På valg: 

Formand:    Steen Jørgensen Ønsker ikke genvalg. 

Steen kom med sin begrundelse for at han ikke genopstiller, han 

følte at hans virke støtte på for mange knaster. 

Der var flere som synes det var lidt mærkeligt, at bestyrelsen 

allerede havde det svært med at samarbejde. 

Opstiller til formand: Klaus Sønderhegn blev valgt enstemmigt. 

Bestyrelsesmedlem:          Preben Nielsen       Nyvalgt 

Bestyrelsesmedlem: Mikael Sørensen Genvalgt 

 

 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Jette Lyng 

Claus Petersen 

 Valg af 1 kasserersuppleant. 

Penille Rosenberg 
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 Valg af 2 bilags kontrollanter og bilags kontrollantsuppleant. 

Benny Byrsting og Jens Ingvar Christensen 

Bilags kontrollant suppleant 

Jan Christensen 

 Valg af ekstern revisor 

For nuværende fortsætter B.J. revision 

 

            Eventuelt. 
             -Jette: opfordrede til at nogen gerne måtte melde sig både til festudvalg,   
              Samt Gode forslag til arrangement i klubhus. 
            - Velkomstmappe til nye medlemmer. 
            - Henrik: allerede nu sender han velkomstbrev ud. 
            - Per: ville gerne oprydde det bageste af vinter pladser, så hvis der er nogen  
               Som har noget som skal brugs bedes de fjerne det. 
            - Benny spurgte ind til at CF benytter vores fællesareal toiletter, bestyrelsen  
              Har tidligere talt om ændringer af det, og arbejder videre med det. 
              Bestyrelsen arbejder videre med hvordan lågen til broen skal være åben og  
              Lukket i fremtiden.  
 
                     
             ------------------------------                                                        ----------------------------     
                   Mikael Sørensen                                                                Jens Christiansen                   
                        Referent                                                                                   Dirigent 
 
 
     Ny Bestyrelse:  Klaus Sønderhegn, Susanne Rasmussen, Henrik Holm,  

           Mikael Sørensen, Preben Nielsen, Michael Nielsen,  
           Claus Rosenberg Højager 
            


