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Sjællands Odde april 2014 

 
Vedr.: Referat bestyrelsesmøde 6. april 2014 hos Bent 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Erik, Bent, Ulrik og Svend. Suppleanter Flemming og Pia. 
Afbud fra Arne. 
 
 
1. Orientering ved formanden 
 
Vi har stort set nået hvad vi før har besluttet vedrørende oprydning efter stormene. Detaljerne ses 
under de enkelte punkter. 
 
2. Vejene 
 
Vejene har klaret den milde vinter rigtig godt, og ifølge Bent Carlsen og Co. vil det kun være 
nødvendigt med en lettere afretning med maskiner. Bent C. aftaler det nødvendige med 
vognmanden. 
 
3. Stranden, herunder badebroen og bådene 
 
Den nye båderampe er nu støbt færdig. Et kæmpe arbejde udført af Bent C., Thorkild, Finn og Erik 
Dennit. Bestyrelsen bevilger 1000 kr. til teamet til mad og drikke. Den nye rampe har en rigtig pæn 
afslutning ude i vandet, og vi ser tiden an inden vi foretager yderligere tiltag der. 
 
Udgifterne til reetablering af rampen overstiger bådelaugets kassebeholdning, og tages derfor over 
drift kontoen. Bestyrelsen beslutter at fra 2014 føres ikke længere særskilt regnskab for 
bådelauget, og gebyrerne for pladserne tilføres foreningens drift konto. Vi kan så senere beslutte 
om gebyret skal sættes op eller ned. 
 
NBC marine kommer i uge 17 og skifter de ødelagte ankre. Inden de kommer vil vi reetablere 
tilslutningen på land, og arbejdet forventes afsluttet i påsken. 
 
Vi har fået fjernet yderligere 5 meter af beton renden fra drænbrønden ud i vandet. Resten af 
brønden lader vi foreløbig være. Drænet fungerer og der er ikke vand i brønden på stenager. 
 
4. Økonomi 
 
Regnskabet er godkendt og underskrevet af revisorerne og sendes ud sammen med indkaldelsen 
til generalforsamlingen. Bent har lavet et forslag til budgettet for 2014/2015. Vi budgetterer med et 
ret stort underskud på grund af udgifterne til reetablering af stranden og badebroen, men da dette 
underskud kan dækkes af et stort indestående til løbende drift, vil der ikke være behov for en 
kontingent forhøjelse. Bent tilretter budgettet så gebyrerne for bådepladserne nu indgår i det 
almindelige regnskab. 
 
Bent kan ikke deltage i generalforsamlingen, så Ulrik præsenterer regnskabet. Vi kan nok forvente 
kommentarer om de manglende renteindtægter, men vi mener det har større værdi at pengene 
ikke er bundet. 
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5. Generalforsamlingen 
 
Det fremsendte forslag til indkaldelsen godkendes som det er. Normalt oplyser vi ikke om 
suppleanter modtager genvalg, men Pia oplyser at hun ikke ønsker at opstille igen af personlige 
årsager. Arne har også meddelt at han ikke genopstiller hverken som suppleant eller til 
bestyrelsen. Begge revisorer har indikeret overfor Bent at de gerne vil fortsætte. 
 
Bestyrelsen foreslår Finn som dirigent. 
 
6. Eventuelt 
 
Formanden oplyser at han går på efterløn den 1. juni 2014, og satser på mere tid til forenings 
arbejde. 
 
 
Referent Hans 
                       


