
Langå Bådelaug. 

Referat fra: 

 Ordinær generalforsamling torsdag d. 7/3 2019    
 

Der var mødt 12 aktive og 14 passive medlemmer op til generalforsamlingen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Benny Olesen, der blev valgt med klapsalve. 

Benny Olesen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

 

2. Beretning ved formanden: 

Vi plejer at starte med at mindes de der er døde i det foregående år, men i år var der ingen at mindes  

det er da rart. 

Formanden berettede, at man havde sendt girokort ud til 42 aktive og 87 passive medlemmer, det er 

en fremgang på 4 aktive medlemmer, og 8 passive medlemmer, gennem det sidste år, dejligt.  

Formanden berettede, at 2018 nok var det varmeste år, han kunne huske, masse af fint vejr og masse 

af sol, men desværre også med for lidt vand i åen, til at der ikke kunne sejles ret meget, men i stedet 

for havde medlemmerne hygget sig i og omkring klubhuset sidste sommer. 

Året arrangementer var der ikke den helt store tilslutning til, udover Standerhejsning, Ålegildet og 

Standerstrygningen. Ålegildet gik godt som den plejer, Benny leverede ålene og stod for den musikal-

ske del bagefter også som han plejer, det skal have det stor tak for. 

Det har haltet lidt med at renholde klubhuset af dem der benytter den mest, som man egentlig skal, 

derfor har bestyrelsen ansat en rengøringshjælp til det, og det har hjulpet gevaldigt. En stor tak til Han-

ne for det. Og så var der lige et problem med folk der opholdte sig i klubhuset, når der skulle gøres 

rent, de har dog efterhånden fundet ud af at give plads, mens der blev gjort rent. 

Projektet ”Gudenåens potentialer”, har arbejder støt videre med projektet ved åen. Etape 1 går i gang i 

løbet af april måned, det er madpakkehus, depothuse, kajakhus, to fiskeplatforme og ikke mindst det 

længe ventede offentlige toilet, byggeperioden er sat til ca. 3 måneder. Projektet køres af Gudenåens 

potentialer og med Randers Kommune som bygherre. Når det hele er færdig, overdrages fiskeplatfor-

mene til sportsfiskeforeningen, madpakkehuset til Borgerforeningen og resten af husene til Langå 

Bådelaug, til ejerskab, og dermed også til vedligehold, overdragelsen vil foregå ved en festlig dag.     

Etape 2 er åbrinken og nye langsgående broer, det bliver der arbejdet videre på, at finde penge til, om-

kring 3 millioner kroner.  

Bestyrelsen har desværre også haft en kedelig sag, omkring pengekassen vedr. ølsalget, bestyrelsen fik 

en anmeldelse om et medlem der måske ikke betalte for alle øl, hvad vedkommende hentede, besty-

relsen kiggede på sagen og kunne konstatere, at der ikke var det store svind fra kassen, men valget at 

bede om vedkommendes nøgle. Bestyrelsen arbejder på at indsætte en øl automat, så skulle et sådan 

problem være udelukket for fremtiden. 
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Formandens beretning blev godkendt efter et par enkelte spørgsmål. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: 

a: Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål, der var et overskud på kr. 49.848,17, og en balance på 

kr. 209.952,50.                         

b: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: 

Budgettet blev godkendt uden spørgsmål, der budgetteres med et overskud på kr. 30.000,00. 

Kontingentet  forbliver uændret i 2019. 

 

4. Beretning fra udvalg: 

Festudvalgets beretning, Formanden havde haft året arrangementer med i sin beretning, så der var ik-

ke rigtig noget ekstra at tilføje. 

Broudvalgets beretning blev leveret af Benny Olesen, Han fortalte, at broudvalget, kun havde repareret 

de værste broer sidste år, da man jo håbede, at der ville komme nye broer i forbindelse med projektet i 

Gudenåens potentialer, det kommer der ikke lige nu, så der er meget at lave i år, og bedte om at der 

var flere der ville gå ind i broudvalget. 

 

5. Valg af bestyrelse 

a. Valg af formand:  

Poul var ikke på valg i år  

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Ole Methmann, Erik Jensen og Arne Bo Kristensen, var på valg, Ole og Erik ønskede genvalg,   og det 

blev de så. Arne Bo ønskede ikke genvalg, i stedet blev Hugo Thorning valgt. 

 

6. Valg af suppleant :    

Benny Olesen var ikke på valg, han er stadig anden suppleant. 

Brian Nielsen ønskede ikke genvalg som suppleant, i stedet blev Hanne Herrstrøm valgt som første sup-

pleant.  

 

7. Valg af revisor:  

Der var genvalg til Helle Nordquist som revisorer, men da Hugo Thorning blev valgt ind i bestyrelsen, 

kan han ikke være revisor mere, i stedet blev Kristian Hansen valgt, som den anden revisor. 

 

8. Valg af udvalg 

a. Festudvalg:  Består af Kaj Nielsen og Peter Hagenau (Gear), som ikke er på valg, og da der gerne skal 

være 4 i festudvalget, meldte Hanne Herrstrøm og Helle Nordquist sig til festudvalget. 

b. Broudvalg: Benny Olesen og Arne Christensen var ikke på valg, og da Benny Olesen anmodede om 

flere i udvalget, meldte Lone Jensen, Kurt Hermansen og Otto Carstensen sig ind i broudvalget.  
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9. Valg af talsmand for passive jf. § 6: 

 Lone Jensen var ikke på valg. 

 

10. Rettidig indkomne forslag:  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

11. Eventuelt:  

Der var ikke nogen der havde nogle kommentarer under eventuelt, så derfor afsluttede Benny  Olesen 

generalforsamlingen, hvorefter foreningen var vært ved en øl og franskbrød med rullepølse og ost som 

sædvanlig, lavet af Lone Jensen. 

 

Godkendt d. 


