
Referat fra 

Ordinær generalforsamling i sejlklubben Mou Bro 

Tirsdag 15.06.2021 

1: Valg af dirigent: Claus Okdahl 

2:  Valg af referent: Kim Egh Nielsen 

 Stemmetæller: Jørgen Sloth. 

 Det blev konstateret at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 

3:  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Martin.  

 Bestyrelsesberetning 2020 

 

2020!!! Hvor skal man starte? 2020 har på mange måder været et år, som vi ikke har set 

før. Det har til tider været meget udfordrende pga. Corona. Bestyrelsen har skullet 

navigere igennem restriktioner, der ændrer sig konstant. Noget gav mening. Andet gjorde 

ikke. Så hvis man som medlem syntes, at de meldinger, der er kommet fra bestyrelsen, 

ikke gav mening, så har vi ikke været herre i eget hus i år. Bestyrelsen har ikke haft 

indflydelse på brug af klubhus og wc-faciliteter. Retningslinjerne omkring dette, er blevet 

udstukket af regeringen, og derefter Aalborg Kommune. 

På bestyrelsessiden har det mest været administrativt arbejde, tiden er gået med i år. 

Karin har haft rigtigt travlt med salg af indskud, nye indmeldinger og kollektiv 

forsikringsregistrering. 

Så lad os starte med de tørre tal. På medlemssiden har vi ved udgangen af 2020 ? 

medlemmer fordelt på:  

Ungdomsmedlemmer: 10 

Medlemmer over 25 år : 118 

Så har vi haft et fantastisk år med hensyn til gæstesejlere:  

Gæstesejlere: 578 

Ubemandet:  148 

 

 

Hvad det betyder rent økonomisk, kan Karin fortælle meget mere om. 

Hvad er der så sket 2020? 

Det har ikke været let at samles til  arbejde i løbet af året, men det er dog lykkedes et 

godt stykke hen af vejen.  

Jeg kan nævne:  

De aktive seniorer har anlagt en ny terrasse øst for slæbestedet. Der er også blevet sat et 

skab op til hjertestarteren. De aktive seniorer har som os andre været ramt af 

restriktioner, men de har gjort, hvad de kunne, når de kunne. 



Redskabsudvalget har været drivkraften bag at få skurene færdige. Der er støbt kanter 

imellem skurene og plantet græs. Vi mangler dog at få malet skurene færdige. 

Så har ukrudt været en udfordring igen i år. Men da vi i en kort periode måtte samles, var 

der en del medlemmer, der tog kampen op. Vi fik på to arbejdsdage bugt med det. Det 

var på mange måder et godt bevis på, at når vi er mange, der møder op, kan det lade sig 

gøre at holde det nede. Jeg vil i den forbindelse gerne takke for det flotte fremmøde. 

Grillpladserne har fået en overhaling. De er blevet en del højere og lukket, så vinden ikke 

slipper igennem. De mangler dog at blive malet færdige. I forbindelse med de nye 

grillpladser besluttede bestyrelsen at indkøbe 4 stk. gasgriller. Det var der flere årsager, til 

blandt andet har det i store dele af 2020 ikke været muligt at benytte klubhuset, så som 

en service til gæstesejlere og selvfølgelig også egne medlemmer gav det en mulighed for 

at lave mad i det frie. Vi har fået megen ros fra gæstesejlere for denne service. Når jeg 

siger ros, så synes jeg, at man skulle tage sig tid til at læse i gæstebogen. Vi kan alle være 

meget stolte af den klub, vi er medlem af.  

Et par bestyrelsesmedlemmer har arbejdet på en ny legeplads, og jeg tror godt, vi kan 

blive enige om, at den gamle er ved af være udtjent, og ikke er tidssvarende. Vi skal 

stemme om forslaget i dag, og jeg håber, at I er positive omkring dette. En ny legeplads vil 

være til gavn for vores egne børn, og det vil tiltrække gæstesejlere med børn. Det er ikke 

en let opgave. Det ved jeg om nogen, men derfor skal man jo ikke opgive. 

Så har vi fået henvendelse omkring opbevaring af kajakker. Bestyrelsen har taget en 

beslutning om at opføre et skur i samme konstruktion som de eksisterende skure. Planen 

er, at man køber en hylde i skuret til sin kajak, dvs., at skuret bliver med tiden finansieret 

af 12 bevisindehavere på lige fod og efter samme regler som medlemsskurene.    

Solnedgangspladsen eller snarere hygge/bålpladsen er færdig. Når vi kommer ind i 

foråret, sætter vi en trefod op med tilhørende bålfad, og så er der kridtet op til bål og 

bøffer. Her kommer lige noget fra hoften. 

Sidste år lovede vi, at det nye internet vil komme op at køre, og det skal jeg love for det er 

kommet. Det fungerer perfekt. Her kommer lidt fra hoften: 

På falderebet af 2020 har vi bestilt 2 stk. y bommer. Det er et forsøg, og de vil blive 

monteret her i foråret. De bliver monteret på midterbroen, hvor der skulle skiftes pæle 

alligevel. Grunden til dette forsøg er, at det kunne være en løsning i fremtiden, så nu 

prøver vi.  

Så har vi vores vinterbadere. De har ikke haft det let i år. Saunaen har været lukket i store 

dele af deres sæson. Det har nu ikke forhindret dem i at bade alligevel, og igen i år har 

Jens været en stor drivkraft og bindeled mellem vinterbaderne og sejlklubben. Vi har fået 

et godt samarbejde og liv på havnen om vinteren. 

Vores krabbeklub har også været i gang i det omfang, der har været muligt. Det er altid en 

fornøjelse at komme ned om tirsdagen og se børnene fare rundt og fange de krabber, der 

lige er undsluppet deres fangenskab. Godt, man ikke er krabbe!!! � 

 

Hvis vi skal have nogen forhåbning om at blive færdige i dag, så skal jeg vist til at runde af. 

Som jeg startede med at sige, så har det været et udfordrende år, men en person her i 

forsamlingen har haft et fantastisk år. Det er selvfølgelig vores havnefoged Jørgen 

Rasmussen. Jørgen sover stadig med armene over hovedet, for der har været gang i 

forretningen i år, og i den anledning vil bestyrelsen gerne kvittere Jørgen for det store 

arbejde, han har lagt i havnen sidste år. Så hvis Jørgen vil komme her op, så vil jeg 

overrække ham dette bevis på, at Jørgen er æresmedlem af Mou Bro Sejlklub. Skal vi give 

ham en hånd,: mens han finder vej. 



Så har jeg vist bare tilbage at sige: God generalforsamling!!!  

På Bestyrelsens vegne  

Formand Martin Clausen 

 

Der var ingen kommentarer til referatet. 

4: Fremlæggelse af regnskab: Karin fremlagde regnskabet. Generelt er der brugt 

færre penge end budgetteret, grundet Corona, men der er indkøbt nye gaspril, 

hurtigt internet, nye terrasser, og der har været ekstraudgifter til rengøring. 

Havnen har været rigtig godt besøgt i 2020, så der har været rigtig gode indtægter 

på gæstesejlerne. 

Renovering af toiletterne lå lidt under budgettet. 

Regnskabet blev godkendt. 

5: Fremlæggelse af budget 

 Generelt er budgettet lagt, så udgifter og indtægter forventes at gå lige op. 

 Budgettet er godkendt.  

6 Behandling af indkomne forslag. 

Der er fremlagt forslag om ny legeplads. Den gamle er meget slidt. Der er kommet 

mange nye medlemmer som har børn, og der har også blandt gæstesejlerne 

været mange børnefamilier. 

Kommentarer til fremsendte forslag: Jørgen Sloth spurgte om der ville blive 

etableret hegn mod asfaltvejen, og det blev bekræftet at hegn etableres. Der var 

også en dialog vedr. evt. tilskud, og denne proces kan først igangsættes når 

legepladsen er vedtaget. Det tilbud vi har modtaget på en ny legeplads er på 

130.000kr, og der skal forventes årlige udgifter i størrelsesordenen ca. 4.000kr. 

Placeringen af legepladsen blev også berørt, da den kommer til at ligge mere frit 

mht. blæst. Det primære formål med at flytte legepladsen, er at gøre den synlig fra 

havnen, så havnens gæster kan se den fra bådene. Der var forslag om opstilling 

af et bord i nærheden af legepladsen. Generelt var der mange positive 

tilkendegivelser vedr. legepladsen. 

Der blev stemt om legepladsen, og af de 26 fremmødte medlemmer, stemte 25 for 

etablering af ny legeplads.  

Forslaget er dermed vedtaget. 

Der var ikke indkommet andre forslag. 

7: Fastlæggelse af kontingent: Der var en dialog vedr. mærkning af bådene, så 

man kan se at båden er gyldigt medlem af Mou Bro. Der var forslag om en mindre 

forhøjelse af kontingentet, så et nyt klubflag hvert år, er indeholdt i kontingentet, 

eller et klistermærke der dokumenterer gyldigt medlemskab. 



  Nuværende kontingent fastholdes. 

8: Valg til bestyrelse:  

Karin Nielsen og  

Kim Jacobi Nielsen, modtog genvalg.  

Christian Martins træder ud af bestyrelsen, og bestyrelses suppleant  

Lars Kristiansen blev valgt ind. 

 Valg af suppleanter:  

 Første suppleant: Rene Jacobi Nielsen  

 Anden suppleant: Christian Rasmussen. 

  

9: Havnefoged: Jens Bach fungerer som vikar for Jørgen, under dennes sygdom. 

10: Valg af 2 revisorer: Revisorerne var ikke fremmødt, men kontaktes for evt. 

genvalg. 

 Kjeld Nielsen og  

Jørgen Rasmussen  

 Revisorsuppleant.  

Inger Christensen. 

11 Valg til udvalg: Grundet Corona, blev det vedtaget at nuværende udvalg 

fortsætter. Ønsker nogen at træde ud af et udvalg, kan man henvende sig til 

bestyrelsen. 

12 Eventuelt: Jens Bach udtalte på vinterbadernes vegne, at de har været udfordret, 

da rigtig mange ikke betalende vinterbadere har brugt vinterbadeklubben 

faciliteter, så der i perioder var dårlig plads til medlemmerne. Det har derfor været 

nødvendig at påpege at badefaciliteterne i havnen er for vinterbadeklubbens 

medlemmer. Resultatet har været at vinterbadeklubben har fået en del nye 

medlemmer. 

 Emnet omkring placering af saunaen i sommerperioden blev også debatteret, men 

da der om sommeren foregår andre aktiviteter krabbeklub og gril plads, ønskes 

det fortsat at saunaen flyttes fra havneområdet om sommeren. 

 Generelt var der en god dialog, og ingen negative kommenteret til 

vinterbadeklubben. 

13 Generalforsamlingen afsluttedes i go ro og orden. 


