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Ordinær generalforsamling
Onsdag den 28. februar 2019 afholdtes ordinær generalforsamling for foreningen Aalborg Lystbaadehavn
(ALH). Til stede var følgende bestyrelsesmedlemmer:






Jan Stage, formand Sejlklubben Limfjorden, formand ALH
Lars Nielsen, formand Vestre Baadelaug
Claus Heikel, kasserer Vestre Baadelaug
Knud Suhr, kasserer Sejlklubben Limfjorden
Esben Juul Knøss, fartøjsinspektør Vestre Baadelaug

Fraværende:


Karsten Jørgensen, fartøjsinspektør Sejlklubben Limfjorden

Desuden deltog:






Rasmus Jøker, næstformand Vestre Baadelaug
Leif Nielsen, aktivitetsleder Vestre Baadelaug
Dorte Carøe, sekretær Sejlklubben Limfjorden
Per Jensen, havnefoged ALH
Peter Hinrup, administrator ALH (referent)

Agenda:
1. Valg af dirigent
Dorte Carøe blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning
Jan Stage aflagde fyldig beretning om foreningens tredje år, som fortsat fuldt ud levede op til
forventningerne. Regnskabsmæssigt er resultatet dårligere end budgetteret, skyldes store
engangsposter til ny mastekran samt ibrugtagning af det (næsten) færdige Ralvejsprojekt.
Samarbejdet mellem ALH, SL og VB fungerer fortsat upåklageligt.
3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet for 2018 med tilhørende revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet.
Førstnævnte lægges på hjemmesiden.
4. Godkende af budget
Budget 2019 blev godkendt, kan dog ændre sig hvis et eller flere større investeringsprojekter bliver
vedtaget. Se referat fra bestyrelsesmødet samme dato. Budgettet lægges på hjemmesiden (er del
af årsregnskabet for 2018).
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5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af formand og næstformand
Lars Nielsen valgtes som ny formand, Jan Stage som næstformand.
7. Valg af revisorer
Som tidligere meddelt havde vores flerårige eksterne revisor valgt at afvikle sin virksomhed,
hvorfor vi har skiftet til revisionsselskabet Revision Nordjylland. Tiltrædelsesprotokollatet blev
underskrevet.
Knud Suhr og Claus Heikel valgtes som interne revisorer, Linda Mortensen og Rasmus Jøker som
suppleanter.
8. Eventuelt
> Vi er fra flere medlemmer blevet bebrejdet, at vi afholder for få bestyrelsesmøder hen over året.
Dog blev der i 2018 afholdt 4 møder plus generalforsamling.
Årsagen er den simple, at vi afholder møder, når der føles behov herfor, og da vores samarbejde i
det daglige fungerer så godt, som det vitterligt gør, har vi altså ikke følt behov for at mødes ”i tide
og utide”.
Alligevel besluttedes det at intensivere antallet af møder.

