
 

 

 
Ommel d. 24. feb. 2017 

 
Referat fra generalforsamling fredag d. 24. februar 2017, Ommel Kro 
 
 
21 tilstedeværende: 
 
Karsten Landro bød velkommen 
 
Ad. 1. Valg af dirigent 
Sv. Jørgen Madsen blev foreslået og valgt. 
 
Ad. 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens beslutningsdygtighed, herunder rettidig 
indvarsling med henvisning annonce i ugeavisen d. 7. februar 2017  
 
Ad. 3. Beretning, samt godkendelse af denne 
Karsten fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne. 

- Godt år for Kleven Bådelaug, både organisatorisk og økonomisk, som kasseren 
kommer ind på senere 

- Afholdt arbejdsdage. Slæbested, bænke, broer, pæle m.v.  
- Hævet molen med dræn 
- Kogehuset er restaureret 
- Ramslag kommer i funktion, hvor vi kan bryste os af et ramslag med måske landets 

fleste motorer  
 
Smakkerne kom desværre ikke, men vender tilbage igen. 
 
Kajaktræf med stor succes i samarbejde med byens foreninger og Marstal Havkajakklub. 
Fremover f.eks. ved kommende træf i 2017 skal vi stå for mere af det selv. Som prikken 
over iet holdt vi en fin afriggerfest for alle aktivisterne. 
 
Pålidelighedssejlads med 27 deltagere, fint vejr, god aften og opbakning. 
 
Højvande/oversvømmelse, hvor vi fik etableret et godt beredskab. 
 
Ommel Samvirke. 
 
Stor tak til Edith for de mange år i Klevens tjeneste. 
 
Karsten sluttede med at rette en tak til alle, der gennem året har bidraget til arbejdet om at 
Kleven Havn fortsat er et stort aktiv. 
 
Debat: 

- Fint samarbejde om stormflodsvarslet, hvor flere tog del i forarbejdet med at sikre 
både, grej og huse. Der er mistet den ene bænk, som vi gerne må kigge efter. 



 

 

- Kogehuset. Jes redegjorde for økonomien bag, hvor alle udgifter er dækket via 
eksterne donationer.  

- Ommel Samvirke. Jes orienterede om fremtidsværkstedet og de afledte resultater: 
den politiske bevågenhed, bedre forbindelser, nyt bus ”skur”, bænke rundt i byen og 
planerne om beboerhuset. 

 
Beretningen vedtaget enstemmigt. 
 
 
Ad. 4. Regnskab 2016, herunder evt. revisionsbemærkninger 
Bent Erik uddelte og fremlagde regnskabet bl.a. med følgende bemærkninger: 
 
Indtægter: 

- Flere indtægter som følge af nye kontingentsatser og flere medlemmer 
- Fremover vil vi minimere postforsendelse og dyrporto gennem elektronisk 

opkrævning 
- Færre gæstebåde, som følge af dårligere vejr og at Smakkejollerne ikke kom 
- Større indtægter til bad, der også omfatter ”Kajakkerne” 
- Kajaktræf  

 
Spørgsmål til om lejeindtægterne er indeholdt i de 104.000,- kr. hvilket de er. 
Kim tilbød at omdele opkrævninger 
Daniel påpegede at der ikke bør sendes rykkere til passive medlemmer. Kun den 
almindelige opkrævning. 
 
Udgifter: 

- Arrangementsudgifterne på 77.000,- kr. skal ses i sammenhæng med indtægterne 
på 120.000,- kr. 

 
Spørgsmål til udgifterne: 

- MobilPay og telefon. Erhvervskunde eller privatkunde. Opfordring til at bruge 
taletidskort, hvis det er muligt. Bestyrelsen ser endnu engang på mulighederne. 

 
Samlet set et overskud på 57.100,- kr. 
 
Bent Erik fremlagde samtidig balancen, herunder afdrag til kommunen. 
 
Kurt spurgte til lånet ved kommunen, som der er ansøgt konkret om og hvor de har givet et 
rentefrit lån, dels et ti årigt lån til fælleshuset, dels et tre årigt lån til kassekreditten knyttet 
til arbejdet med molen. 
 
De kritiske revisorer Sten Andersen og Kjeld Jensen har underskrevet regnskabet og 
bemærkede positivt, at regnskabet nu omfatter en balance med beskrivelser af aktiver og 
passiver. 
 
Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 
 
 



 

 

Ad. 5. Budget, herunder kontingent og takster 
Karsten redegjorde for planerne for det kommende år med gentagelse af sidste års 
arbejdsdage. 

- 1. prioritet er at få slået pæle 
- Hævet vejen på molen 
- Smakkerne og veteranbilerne kommer igen her i 2017 
- Pålidelighedssejlads 
- Aftale med Salzwasser Union, hvor vi forventer ca. 100 – 150 deltagere 18. – 28. 

august. Ud fra erfaringerne fra sidst ”sætter vi os på det”. Der er garanti for betaling 
på 100 deltagere, der vil give et anslået overskud på 15.000,- kr. + salg. Hvis de 
kommer 150 deltagere vil overskuddet være anslået til 70.000,- kr. + salg. Forøges 
yderligere med flere deltagere. 

 
Bent Erik fremlagde forslaget til budget 
 
Budgettet blev godkendt enstemmigt, herunder fastholdelse af kontingent og andre 
satser. 
 
Ad. 6. Indkomne forslag 
Ingen forslag. 
 
Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7.1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode. Bent Erik, Leif og Jes er 
på valg og genopstiller.  
Bent Erik, Leif og Jes blev genvalgt. 

7.2. Valg af et bestyrelsesmedlem for en et årig periode, da Edith trækker sig fra 
bestyrelsen midt i valgperioden. Karsten foreslog Kim Andersen, der indvilliger. 
Kim blev valgt for en et årig periode. 

7.3. Valg af to suppleanter: Karsten foreslog genvalg af Michael Skov, der opstiller. 
Fido blev også foreslået og indvilligede. Lars blev også foreslået, men ønskede 
ikke at opstille.  
Michael blev valgt som 1. suppleant og Fido 2. suppleant.  

 
 
Ad. 8. Valg af to revisorer 
Sten Andersen og Kjeld Jensen blev genvalgt. 
 
Ad. 9. Eventuelt 
Kim anbefalede en indsats i forhold til de passive bl.a. ved selv at tage rundt med 
opkrævninger. 
Torben påpegede at der ikke skal nævnes forhold på generalforsamlingen vedr. personers 
restancer, hvilket Edith undskyldte for. 
 
 
Referat: 
 
Jes Jørgensen 


