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Referat fra BG generalforsamling 2022, torsdag d. 24. februar 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent –  

John Kildsgaard bød velkommen.  

Bestyrelsen foreslog John Ol Hansen som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.  

John Ole konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt jf. lovene, og dermed 

beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af stemmetællere –  

Torben Hansen og Jacob Olsen blev valgt som stemmetæller 

o Konstatering af stemmeberettigede – Der blev konstateret, af de 25 fremmødte var de 23 

stemmeberettigede.  

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år –  

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. (vedlagt referat). 

Efter kort tid, blev beretningen godkendt        

 

 

4. Kassereren forelægger regnskabet for det forløbne år til godkendelse –  

Kasseren fremlagde regnskabet, og efter en fin gennemgang, hvor det blev oplyst, at vi havde et 

lille overskud på 81.380,00 kr. 

Regnskabet blev godkendt   

 

 

5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter –  

Kontingentet og en del af pladsleje forbliver uændret, og ellers blev de resterende pålagt et lille 

gebyr pga. af varslede forhøjelser på el. ellers blev der for vinterpladser tillagt et gebyr på, hvis 

man ønskede strøm, og det samme for fastliggere, det er der ligeledes kommet et ekstra gebyr, da 

vi ikke opkræver/afmåler for strøm mere. 
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6. Behandling af indkomne forslag –  

x Bestyrelsen fremlagde forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe fælles med Vikingen for at 

undersøge mulighederne for en evt. sammenlægning. dette blev godkendt, så der vil blive gået 

videre med det. 

x Der var ikke indkommet andre forslag. 

 

7. Valg. – 

o Kasserer   Charlotte Maj Skov Jensen – modtog genvalg 

o  2 Bestyrelses medlemmer Karsten Staun – modtog genvalg 

                                        Kim Dybsø – modtog genvalg 

o Et bestyrelsesmedlem for 1 år. Lasse Christensen fratræder i utide 

Michael Hintze Håkonsson  – blev valgt  

8. Valg af 2 revisorer –                                   René Wulff – modtog genvalg 

                                                                 Walter Tentschert – modtog genvalg 

o Valg af 1 revisorsuppleant. Bent Jensen – modtog genvalg  

 

 

9. Eventuelt. 

Der blev spurgt ind til str. på pælepladser, efter der kommer en plads mere på indersiden af 

nordbroen, dette blev der svaret på, og de yderste ændrede sig ikke meget, det var mere inde fra 

hjørnet og ud af, hvor der nu er plads til en mere, de ændre sig mest. 

Kaj Munk, oplyste at Guldborgsund løberne afholder løb, d. 1. maj, så der vil broen ikke åbne 

den dag, men han opfordrede til, at der meget gerne måtte sejles ud den dag, blot for 

underholdning for løberne og andre tilskuer. 

 
 
 
 
 
 
 
Efterfølgende blev de gule ærter samt smørrebrød indtaget med god appetit.  
  
Referent: Lasse Christensen   
 
 


