KALVØ Bro- & Bådelaug
Generalforsamling den 13. marts 2019

1.

Martin Brink blev valgt som dirigent.

2.

Frede fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. (Se vedhæftede bilag)

3.

Jette gennemgik regnskabet for 2018 og budgettet 2019, for Kalvø Brolaug og Kalvø
Bådelaug.
Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Ingen indkomne forslag.

5.

Kontingent uændret.

6.

Formand ikke på valg.

7.

Jette blev genvalgt som kasserer.

8.

Lars Larsen, Per Matzen og Marie Koch blev genvalgt til bestyrelsen.

9.

Mogens Petersen og Toni Schmidt blev valgt som suppleanter til bestyrelsen, tillykke
med valget.

10.

Martin Brink og Poul Flemming Øgendahl blev genvalgt som revisorer.
Karsten Feldt Nielsen og Uffe Steffensen blev genvalgt som revisor suppleanter.

11.

se vedhæftede liste over udvalgsmedlemmer.

12.

Margrethe Stenger fra Naturperlen, fortalte kort om Genner bugts netværk og hvad de
har af ideer, f.eks. Ishus på Kalvø, Sti fra Kalvø til Genner strand, trækfærge fra Kalvø
til Løjt land. Den 2. april er der et åbent møde i pandekagehuset, for alle der har
interesse i Genner bugts netværk, og det videre arbejde.
Hans Caspersen efterlyste en liste over hvem havnemesteren kan kontakte, hvis der
opstår nogle problemer. Marie meddelte, at det vil blive sat liste på kontaktpersoner i
mappen.
Uffe vil gerne have tilmelding til kapsejlads.
Frede spurgte til om der var opbakning til at sælge den gummibåd og tilhørende motor
som juniorafdelingen har brugt, det var der opbakning til.
Leo opfordrede til at den sorte plastic jolle der er drevet på land bortskaffes, Hans
Caspersen kunne oplyse at båden er i politiet varetægt, Hans vil kontakte politiet og
høre, hvad der skal ske med båden.
REF. MK
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Formandens beretning for 2018
1: Dødsfald – 2. oktober gik Günther Schmidt bort – æret være hans minde

2: Første år som formand – overtog en havn der var i super trimmet og fin stand - en sand Perle i
Genner bugt. Efter tre dage var det så som så med den fine stand. En østenstorm sammen med
højvande er ikke den bedste medicin for vore broer, specielt ikke for bro C. Ligeledes blev vores
pram beskadiget.
Det hele samtidig med at havnen stadig var under uddybning.
Men med en super indsats fra vores tirsdagshold med flere, fik vi styr på bro C, hvor broen
samtidig blev hævet helt ud til yderste tværbro, samt der blev etableret ny el- og vandinstallation.
Og broen var igen klar til sæsonstart – godt gået.
Prammen blev repareret, så den igen var klar til at ramme pæle.
Efterfølgende har vi haft en installatør fra Lindpro til at gennemgå hele vores elinstallation på
havnen, med meget få kommentarer til følge, som alle umiddelbart efter blev udbedret.
Efter uddybningen blev der også konstateret, at flere pæle ved promenaden mellem bro A og B var
rådnet og ikke havde kontakt med havbunden, men svævede et lille stykke over. Disse er skiftet.
Her ved sidste ekstreme lavvande er der konstateret, at yderligere 3 pæle skal skiftes, da de heller
ikke har rigtig fat i bunden.
Umiddelbart efter påske var uddybningen af havnen så færdiggjort. Der blev fjernet ca. 1570 m 3,
som var 20-25% mere end teoretisk beregnet. Dette har forhåbentligt givet lidt mere vand under
kølen til vores brugere af havnen, så alle kan komme ud af havnen også selvom det er lavvande.

3: Arbejdsdage er der som sædvanligt afholdt 2 af. Med et godt fremmøde, hvor alle er positivt
indstillet og giver en hånd med, hvor der er brug for det. Så er opgaverne hurtigt gjort, og der
bliver tid til en god snak om løst og fast, med andre end nabobåden. Det sociale er, og skal være,
et af de bærende elementer i vores forening.
Jeg vil i forbindelse med arbejdsdage opfordre til at se lidt stort på den uskrevne regel om at
medlemmer over 70 år, ikke er pligtige til at erlægge arbejdstid ved arbejdsdage. Alle er hjertelig
velkomne til at komme og give en hånd med uanset alder når helbredet er til det. Få en hyggelig
dag med snak, en øl eller vand og et måltid mad. Ligeledes kan der være personer under 70, som
af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage – dette er tilsvarende også fuldt acceptabelt.
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4: Fælles bådisætning og bådoptagning er som arbejdsdagene de dage, hvor der er rigtig god
aktivitet på havnen. Viggo planlægger dagen og sørger for rundstykker, det fungerer og i løbet af
6-7 timer er der flyttet 20-30 både enten i eller op af vandet. Der opfordres til at afsætte god tid,
både før og efter ens egen båd er flyttet, så der er mulighed for at give de andre bådejere en hånd
med ved isætning henholdsvis optagning. På den måde bliver dagen lettere for alle og fornøjelsen
desto større.

5: Sankt Hans bød i år ikke på det bedste vejr, men det til trods var arrangementet godt besøgt.
Sædvanen tro var der jazz musik på programmet og båltaler var Niels Holck fra Barsmark der bl.a.
holdt tale om, at vi ikke skal være bange for forskelligheder.
Da juniorafdelingen er sat i bero blev overskuddet fra salg af pølser, øl og vand i stedet skænket til
julemærkehjemmet i Kollund.

6: Sommer og gæstesejlere har vi haft meget af i år. Antallet af overnattende gæstesejlere nåede
langt over 1500. Vejret var for sejlere og feriegæster perfekt – knap så perfekt for landmændene.
Det varme og tørre vejr bevirkede, at der blev udstedt et generelt afbrændingsforbud, og grill
placeret på brandbart underlag måtte heller ikke anvendes, hvilket vi også måtte efterleve.
Mange gæstesejlere giver alt andet lige, mere arbejde for havnemestrene. Heldigvis har
investeringen i betalingsautomaten, gjort tjansen nemmere, da langt de fleste betaler med kort via
automaten.
2018 havde vi rimeligt tidligt listen over havnemestre klar for sæsonen. Det er gået lidt trægt i år,
og vi mangler stadig at få mange uger besat. Jeg vil opfordre jer til hurtigt at melde tilbage til
Marie, i hvilken eller måske endda hvilke uger i ønsker at tage tjansen. Skriv jer gerne på listen
allerede i aften.

7: Stalden og området omkring, som stadig lejes hos Naturstyrelsen, har vi arbejdet med på flere
fronter. Det synlige er varetaget af vores tirsdagshold, som i sommer har etableret 2 fine
petanquebaner. Indvendigt er frokostrummet for tirsdagsholdet blevet isoleret i både gulv og
vægge, så det er behageligt at opholde sig i – også når det bliver koldt. Aktivitetsrummet på loftet
er blevet forsynet med en varmepumpe, sponsoreret af Laurids Sørensen, så det også her bliver
rart at være i både forårs- og efterårssæsonen. Tak for det. Ligeledes har der været foretaget
almindelig udvendig vedligeholdelse, så bygningen tager sig pænt ud.
Den mere usynlige del der har været arbejdet med, har været kontakten med Naturstyrelsen
angående køb af stalden. Naturstyrelsen er umiddelbart ikke interesseret i at sælge ejendommen
til os, da dette vil kræve en udstykning af grunden som stalden ligger på, hvilket de ikke er
interesseret i at foretage på nuværende tidspunkt. De er dog meget tilfredse med at have os som
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lejere og sætter stor pris på det arbejde, der er lagt i renoveringen. Vi vil dog fortsætte med
arbejdet, for med tiden at kunne overtage bygningen.
Men til trods for at vi ikke kan sige at stalden er vores ejendom, vil vi gerne arrangere en lille
indvielsesfest for det fine arbejde der er lagt i bygningen, hvor vi samtidig kan have en lille
petanque turnering. Dette er planlagt til at foregå sankt hans aftens dag. Mere om dette senere.

8: 2018 var også året, hvor den nuværende kapsejlads på Kalvø kunne fejre 40 års fødselsdag /
jubilæum tillykke, og med 22 tilmeldte både og gennemsnitlig 14-16 deltagende både ved hver
sejlads i år, og efterfølgende hygge med medbragt mad og drikke, er det en fornøjelse, ikke kun for
vor egen forening, men også for alle gæster der er på Kalvø om onsdagen, at se hvad der er muligt
i en lille forening, når medlemmerne engagerer sig.

9: Kalvø Badehotel lukkede som bekendt i efteråret, hvilket er årsagen til vi i aften er på Røde Kro
i stedet. Det giver konsekvenser for os og vore gæstesejlere, på blandt andet følgende måde:
1: manglende mulighed for at købe morgenbrød for vore gæstesejlere i højsæsonen. Der arbejdes
i bestyrelsen på alternative muligheder for dette.
2: iskiosken er væk, og selvom den ikke har været der så længe, har mange benyttet sig af
muligheden for at købe sig en is i det gode sommervejr.
Ligeledes har det betydet, at traktoren som har været fælleseje mellem brolauget og Kalvø
badehotel, er nu efter badehotellet er lukket, helt og fuldt overtaget af brolauget. Der har været
nogle udgifter til vedligehold i 2018, som brolauget betaler, mod til gengæld at overtage
ejerskabet 100% efterfølgende.

10: Med projektet Maritim Syd har der været afholdt 3 møder, hvor der ønskes en markedsføring
af området omkring Genner bugt, med blandt andet Kalvø som trækplaster. Dette er der kommet
forskellige forslag ud af, som der i en eller anden grad skal arbejdes videre med i Genner Bugt
Netværk. Vi har i bestyrelsen valgt ikke at tage yderligere arbejde og ansvar for nogle af de
opstillede forslag fra projektgruppen, men i stedet deltage i for os relevante møder med Genner
Bugt Netværk. Der kan senere komme forslag der kan have indflydelse på vores forening – det
tager vi stilling til når og hvis det bliver aktuelt.
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11: Hjemmesiden er blevet opdateret og forenklet, så det bliver nemmere at tilgå den også fra
smartphones. Samtidig bliver det mere enkelt at opdatere siden og lægge nyt ind. Kik på den, og
kom med jeres kommentarer og konstruktive kritik. Vi har hyret en ung konsulent til
udformningen, under kyndig vejledning og instruktion af Marie.
Den nye hjemmeside er også i tråd med kravene i person data forordningen (GDPR), hvilket
lovgivningen byder os at overholde.

12: Sikkerhed vil vi arbejde mere med i år. Blandt andet vil der blive tilbudt eftersyn af
medlemmernes brandslukkere af en autoriseret inspektør. Dato og nærmere information / priser
kommer senere.
Der vil også blive tilbudt eftersyn af selvoppustelige redningsveste. Dette er allerede annonceret,
og vil foregå torsdag den 21. marts fra kl. 18:30 i aktivitetsrummet / loftet over stalden. Der skal
betales for dele som skal skiftes så som salttablet evt. ny CO2-patron.

Slutteligt vil jeg gerne takke alle frivillige kræfter der sætter ind for at få vores forening til at køre
som en velsmurt maskine.
Speciel tak til tirsdagsholdet samt alle udvalg og andre som tager en stor tørn med det praktiske
arbejde.
Og stor tak til bestyrelsen for jeres indsats og støtte til en ”ung” formand.
Til de efterfølgende valg af personer til diverse udvalg, vil jeg opfordre til, at så mange som muligt
byder ind fordi – JO FLERE VI ER TIL OPGAVERNE JO NEMMERE OG SJOVERE BLIVER DET.
Tak for ordet.

Røde Kro den 13. Marts 2019
Frede Holdt Jensen
Formand Kalvø Bro- og bådelaug.

