Generalforsamling i Bådelauget Wilders Plads
Tirsdag d. 13/3-2018
Tilstede:

Bestyrelsens medlemmer (Bo, Henrik, Thomas, Jesperog Nicole), Michael, Havnefoged Thomas, Ebbe,Jens,
Plet

Referat
l. Valg af dirigent og referent

.
.

Jesper opstiller til dirigent og vælges
Nicole opstiller til referent og vælges

2. Beretning fra formanden, Bo Mølbak

.

Nye kontrakter og nye pæle- overgangen gikgodt ogforholdsvis gnidningsfrit ift. hvad bestyrelsen
har hørt om

.

Standerhejsning- meget fådeltagere med detvar hyggeligtogdervarlækkermad

.
.

Sankt HansFest- traditionen tro med turbådogmad påhavnen. Findeltagelse ogsucces igeni er
Sommerfesten gavensmule underskud med fåbåderepræsenteret,men varen hyggeligogsjov
fest med band

.
.

Standernedtagning i oktober - meget fåbåderepræsenteret,men dejlig mad oghyggeligt samvær
Lucia i kanalen var en ny tradition ogen succes - trods koldt vejr varderen del fremmødte
herunderen del fra WildersPladsEjendomme

.

Derharværetrokadei Barfredfamilienogbebyggelsesplanernefordengulebygningvedankeret
udskydes pt. mellem 3-5 år.

.

Derer planer om en restauration eller cafe i vores gamle lokale - Bo informerer om fordele og
betænkelighederved dette og Bestyrelsen kommer til atværeobs. påsejlernes og medlemmernes
interesser ifm. dette

.
.
.

Dererblevet lovetatdervil blive udskiftetnyeel-standeresamtvands-standerepådeleafhavnen
Afsat 50. 000kr. til renovering afhavnens toiletter, som virkelig trængertil enopdatering pga. slid
Mødeift. Christianshavns 400årsfødselsdagpåtorsdag medandre maritime foreninger på
Christianshavn - derholdesfolkefest påChristianshavn i denne forbindelse d. 17.-19.august 2018.

.

Havneforum ønskerdeltagelseafflere foreninger. Detville væreen idé,hvisformandenforvores

Bestyrelsen vil drøfte hvilke happenings bådetauget kan bidrage med

bådelaughavdemulighedforatdeltage i Havneforumsarbejdeogaktiviteterogevt.
bestyrelsesarbejde

.

Huskat meldejer indi Facebookgruppen, som hedder"BådelaugetWildersPlads"oghertil en
opfordring til at dele billeder ogstemninger fra vores marina i gruppen

.

Formandens beretning godkendes afde tilstedeværendemedlemmer

3. Regnskab 2017 ved kasserer, Henrik
.

.

Regnskabet fremlægges for 2017

Bemærkningift. budget 2018:vi kender ikke udgiften j forbindelse med det nyearkivleje, men der

eraftalt en nedsættelseafbeløbettil arkivlejet svarende til defærrekvadratmeter, vi fårtil
rådighed i det nye lokale

.

Regnskabet for 2017 godkendes

4. Budget 2018 og kontingent 2018

.

Budget og kontingent for 2018 fremlægges

.

Kontingent for 2018 fastholdes

.

Budget og kontingent godkendes

5. Indkomne forslag

*

Ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter - hele bestyrelsen vælgeshvert ar
.

Bo, Henrik ogJespergenopstiller til bestyrelsen ogvælges

. Thomas og Nicole ønskerattrædeudafbestyrelsen - takfor indsatsen denne gang
.

Ebbeønskeratstille optil bestyrelsesmedlem ogvælges

. Flemming(Plads75)ogMichael/Søren(Plads66)ønskeratstilleoptilsuppleanterogvælges
.

Bestyrelsen konstituerersigselvsombestyrelsevedførstkomne bestyrelsesmøded.17/4-18

7. Evt.

A. Orientering fra havnefogeden

l.

OmbYRninRafWildersKanaleretstørrearbejdeendforventet bl. a.grundetdårligstandaf
bolværket.Arbejdet forventes at slutte medio april.

II. Nyekontraktertil bådei WildersPladskanalogi Christianshavnskanal.Derkommertillæg
til kontrakter jft. nedsættelseafden procentvise stigning fra 5%til 2, 5%. Derkommer j alle

kontraktertilatståetspecifiktkravomplaceringafelmåleresamtkravomaflæsning 2

gangeårligt. Læsde nærmerebestemmelser j de nye kontrakter.

III.

Bolværketforan den gule misundelse: Deter kommet en klage fra dengule misundelse,

somejerbolværketforanderesejendomme, atderikkeméfastmonteres stiger,trapper,
trin mm. på bolværket.Wilders Plads ønskeren ensartethed, og der kommer derfor til at

væreetforbud i helemarinaen mod påsattetilbehørmm. påbolværket.Havnenarbejder
påen løsningift. at lånegrej til at komme afog på bådene

IV.

Nye toiletter: derer afsat 50. 000til renovering aftoiletter. Forslag til aterstatte koden med
brik eller kort - dette forslag tager Thomas med til videre undersøgelse hosWilders Plads
Ejendomme

V. ParkerinR:Deternumuligtattimeparkerepåhavnensomradevia2 forskelligeapps,som
vi kenderdetfra restenafKøbenhavn. Sørgforatparkere i båsene,daparkeringsselskabet
er meget om sig med at udskrive bøder

B. Opsigelse af arkiv:

l. Arkiveteropsagtpåhavnen- viskalværeudeafarkivetpr.31/3- harfåettilbudtetnyt
lejemål, somvitilflytter snarest. Bestyrelsen sorterer i tingenevedflytningen. Harduting i
rummet, somduønskerbevaret, kontaktda Bestyrelsen hurtigstmuligt. Derkommer
flyttefolk på mandag d, 19/3!
C. Ebbe:
l.

Ønskerendrøftelsei badelauget omkring fordeling afbådpladserift. privateønsker
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