Referat fra HGHB’s generalforsamling torsdag den 28. marts 2019.
Der var mødt 15 medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Peter Blumensaadt blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen ikke var rettidig indkaldt – skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel, indkaldt ved mail den 18. marts 2019 –
dog valgte generalforsamlingen at gennemføre mødet.
2. Valg af referent og stemmetællere.
Referent: Lis Pedersen, stemmetællere: Merete Ettrup og Jacob Antvorskov.
3. Formandens beretning.
Formand Jan Christensen bød velkommen til generalforsamling og aflagde beretning:
”2018 startede som vi har set før med problemer omkring den store bedding. Den gamle
bedding hvor en del af beddingen stammer helt tilbage fra 1938, har endnu en gang skabt
problemer med at køre, selv om der løbende er foretaget små reparationer og justeringer. Det
er så endt med, at vi har fået udskriftet den sydlige skinne. Vi har været så heldige at have
fundet brugte skinner, som ellers er svære at finde, fordi det er en størrelse, man ikke bruger
i dag – 37/kg/m – vi leder derfor fortsat eller skinner der kan bruges til de resterende løb.
Det vil sige ca. 160 m.
Udskiftningen har kun, rent økonomisk kunnet lade sig gøre med hjælp fra kommunens Kultur og Fritid Brian Ahlquist og havnen Lars W. Hansen.
Vi arbejder stadigvæk på vores mandags aftener med diverse opgaver: spånsiloen er blevet
færdig, der er kommet vand til brandskabene, der er trukket rør gennem hele hallen. Div. elinstallationer er udskiftet/forbedret, inddækning på båndsav etableret, samt en masse andre
småting og oprydning.
Vi har stadig to både stående i Værksted hallen.
Flere af maskinerne er blevet gjort flytbare, i tilfælde af højvande.
Der er stadig en del der skal ordnes, så vi ser gerne et større fremmøde mandag aften.
En stor tak til alle, der har givet en hånd med i løbet af året.”
Bemærkninger til formandens beretning:
Spørgsmål om betaling for opsamling af slam/sand. Er det færgen der er skyld i problemet?
Vi skal tage det stille og roligt og tage en snak med færgen/havnemesteren.
Der er indkøbt hydraulik og nogle korte stropper så færgen kan fortøjes.
Stor tak til bestyrelsen, John og Knud for deres store arbejde med beddingen.
Godkendt.

4. Kassererens beretning – revideret regnskab fremlægges til drøftelse.
Regnskabet blev fremlagt.
Der har været en omsætning på ca. 128.000 kr. i 2018, og en kassebeholdning på kr.
112.336 pr. 1. januar 2019.
Der blev ytret ønske om, at det af regnskabet fremgik, hvor meget der er kommet ind på leje
af oplagsplads og opbevaring af både i hallen.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Der blev ikke fremlagt noget budget for 2019.
Kontingentet fastsattes uændret til 100 kr.
6. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
Udpeget af havnens foreninger:
Skudehavnen: Søren Houlind.
Fiskerihavnen: Svend Nielsen.
Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk: Jacob Antvorskov, suppleant Martin Dencker.
KDL Lodsbåden: John Clausen, suppleant Lars Kure Hansen.
Træskibslauget: Steffen Jørgensen
På valg var: Nis Olsen (ønsker genvalg) og Lars Dons (ønsker ikke genvalg).
Nis Olsen og Henrik Silwor (JENNY) blev valgt til bestyrelsen.
Knud Hansen meddelte, at han ikke længere fortsætter i bestyrelsen som repræsentant for
Skudelauget. I stedet bliver det Søren Houlind. Knud blev takket for sit store arbejde med at
drive beddingen sammen med John, Knud fortsætter heldigvis i det omfang, helbredet tillader. Knud har været med til at starte beddingsforeningen og dermed til at redde beddingen
fra lukning i 2007, således at den i dag danner grundlaget for det blomstrende træskibsmiljø
i Holbæk. Knud fik stor applaus fra generalforsamlingens deltagere.
8. Valg af suppleanter.
Punktet udgik da bestyrelsen ikke ønskede valg af suppleanter.
9. Valg af revisor.
Genvalg af RIR-Revision

10. Eventuelt.
Det blev påpeget om ikke vedtægterne bør revurderes så de passer med virkeligheden. Af
vedtægterne fremgår. ”Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremlægges revideret regnskab og evt. forslag på foreningens hjemmeside.”
Jacob tilbød hjælp til diverse papirarbejde.
Det er stadig nødvendigt at oplære nye folk til at betjene beddingerne. Der skal arbejdes på
at indkalde praktikanter når der skal tage både op og sættes i vandet igen. De der er interesseret kan tage kontakt til Knud eller Svend for at deltage i op/nedhalingerne. Det er teamwork og der er kun én kaptajn på opgaven.
Da alt arbejdet ved beddingerne er frivilligt arbejde, må bådejerne bære over med at frister
ikke altid kan overholdes i forbindelse med optagelse og i vandsætning af bådene.
En båd skulle have været på bedding i marts, men kom ikke op pga. problemerne med beddingsvognen. Mail sendt til Jacob om at de var meget utilfredse med ikke at kunne få båden
på land. Alle var enige om det uheldige deri.
Arbejdet med optagning og i vandsætning af både diskuteredes, herunder overholdelse af
planlagte datoer.
Vi skal imidlertid have dyb respekt for at alle gør deres ypperste for at alle kan komme på
bedding, det er desværre ikke alt vi kan være herre over.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 20:16 og takkede for god ro og orden.
Lis 01/04-2019

