Referat af ordinær generalforsamling i Trykkerdammens Brolaug
tirsdag den 11. september 2018 kl. 19.30
Mødested: Sportsdykkerklubben Aquanaut Nordhavnsvej 2 A
Sysser bød velkommen og sagde tak til Kim for husly
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Hanne blev foreslået og valgt
Valg af referent
Vibeke blev foreslået og valgt
2. Aflæggelse af formandens beretning og generalforsamlingens godkendelse
• Der er nu 89 betalende medlemmer – skilt på broen har hjulpet og besked til dykkerne om at
betale har givet flere medlemmer.
• Der ingen skader på broen
• Bestyrelsen arrangerer hvert år en Oprydningsdag. Der kom en masse mennesker, og der
blev ryddet fint op
• Vi holdt 2-års fødselsdag - super hyggeligt med kager m.m. og Peters kor – tak for det.
• Kassen på broen er tømt – den blev våd og ulækker - en kasse på fortovet er sat op - med
hængelås – koden er 0112 - alle medlemmer kan bruge den.
• Brolauget fik penge af Nordeafonden – ansøgt til anvendelse til ting i kassen og snorkelsti –
Øresundsakvariet har udarbejdet materialet - vi kan få tilladelse til nedlæggelse af
snorkelstien- men så får vi et civilretsligt ansvar for evt. ulykker – det vil vi ikke – derfor har
bestyrelsen besluttet, at man i stedet for vil opsætte plancher på broen.
• Der er rigtig mange brugere af broen
Formandens beretning godkendt
Generalforsamlingens bemærkninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bliver broen brugt kommercielt?
Ja, den bliver brugt kommercielt, men det kan man ikke forbyde, da det er en offentlig bro.
Trappen har det ikke så godt – nogle har brugt den til fx at bære en stor gummibåd ned.
Kommunen skal komme med et udspil vedr. anvendelse af broen.
Brolauget bør henvende sig til kommunen vedr. broens anvendelse - problemer med fx
Kingfish vedr. parkering og udstyr.
Kingfish er et problem, og Kim fra bestyrelsen henvender sig straks til dem, når der er
problemer – vi er derfor meget glade for, at vi har en dykker i bestyrelsen.
Kingfish er et meget stort problem vedr. parkering. De bruger fortovet og ikke
parkeringspladsen.
Man er i kontakt med kommunen vedr. ulovlig parkering.
De holder alt for tæt på rundkørslen. P- vagter kunne være der.
Den fungerende borgmester er blevet gjort opmærksom på problemerne.

•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Debatindlægget sendt til Helsingør Dagblad: Plads til os alle – sådan ja? blev rost af flere
deltagere ved generalforsamlingen – det er også sendt til relevante politikere.
Politiet bør være mere til stede.
Man kunne løse problemet med at bære båd ned med et skilt med ingen båd på broen.
Hundeskiltet overholdes ikke.
Brolauget har lavet rigtig meget for området.
Trykkerdammen er et unikt sted at dykke – der bliver hurtigt dybt – derfor er der så mange,
der kommer. Stenrev er godt på dybt vand.
Ved Snekkersten kan man ikke parkere mere, hvis man dykker, derfor kommer dykkerne til
os.
Stenrev på lavt vand ville være fint i stedet for snorkelstien.
Kommunen forhandler i øjeblikket bl.a. vedr. stenrev – derfor må man vente, til de har
besluttet sig.
Kommerciel virksomhed bør ikke finde sted – hvis Kingfish forsvandt, ville det hjælpe.
Det kommunale udvalg har ikke færdigbehandlet sagen, så vi kan bruge tiden til en
henvendelse.
Brolauget har henvendt sig til kommunen vedr. inddragelse, men vi får ingen invitation. Der
er manglende samarbejde
Opfordring til Brolaugets bestyrelse om formel henvendelse vedr. samarbejde.
Bestyrelsen bør have et øje på en kommende krydstogskaj. Skal den mon ligge ved
Trykkerdammen - Der sker ikke noget i den sag, før man har undersøgt alt vedr.
krydstogtskajs indvirkning på fx fauna i havet og indtil undersøgelse er færdig, vil stenrevet
ikke komme.

Generalforsamlingens konklusion er, at især Kingfish volder problemer, mens de lokale dykkere
er ok.
Generalforsamlingens beslutning: Bestyrelsen udfærdiger en formel henvendelse til kommunen
vedr. problemerne.
Generalforsamlingen bakker op om løsningen vedr. snorkelsti
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Annette aflagde regnskab
Indtægter: 11221,84 kr. - udgifter 43.434.58 kr.
Den store udgift er til snorkelsti, som er midler modtaget af Nordeafonden.
Saldo 23425,19
Der er skiftet bank, da vi skulle betale gebyr på 800 kr. i Spar Nord. Vi har skiftet til Nykredit, hvor
vi ikke skal betale gebyr.
Kasserers bemærkning: ”Lad det gode ord om broen og medlemskab vandre, så får vi flere
medlemmer!”
Bemærkning fra generalforsamlingen:
Hvorfor skal Øresundsakvariet have så mange penge, når vi ikke skal bruge Snorkelstien?
Svar. Øresundsakvariet har udfærdiget materiale, derfor skal der betales.

Regnskab godkendt
4. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent for det
kommende år
Bestyrelsen foreslår kontingent på 100 kr. uændret samt 50 kr. i indmeldelse. Dette beløb er pr.
person. Gruppekontingent er 500 kr. og 50 kr. i indmeldelse.
Godkendt
5. Behandling af fremsatte forslag
Bestyrelsens forslag til ændringer af Vedtægter for Trykkerdammens Brolaug:
§4: Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling inden
udgangen af september samme ar
ændres til udgangen af februar måned samme år.
Godkendt
§5: Brolaugets regnskabsar løber fra 1. september til 31. august
ændres til 1. januar til 31. december
Godkendt
NB! Næste regnskabsar vil pa grund af denne ændring ga fra 1. september 2018 til 31. december
2019
§6: Bestyrelsen er pa valg hvert ar
ændres til: Formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år.
3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
Godkendt
§8: Ordinær generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af september maned
ændres til: marts måned.
NB! Næste generalforsamling bliver marts 2019
Forslag: Et byradsmedlem kunne inviteres.
Godkendt
Dagsorden ved generalforsamling:
Valg til bestyrelsen herunder a) valg af formand, b) valg af kasserer c) valg af 3
bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant

ændres til:
Valg til bestyrelsen herunder a) valg af formand i lige år b) valg af kasserer i ulige år, c) valg af 3
bestyrelsesmedlemmer hvert år
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år
Valg af revisor og revisor suppleant hvert år
Godkendt
6. Valg til bestyrelse, herunder a) valg af formand, b) valg af kasserer, c) valg af 3
bestyrelsesmedlemmer.
• Sysser Dalsborg valgt til formand
• Annette Lyngby Kristensen – ifølge vedtægtsændringer på valg næste år
• Hanne Algreen-Ussing og Vibeke Bacher – valgt
• Erik Rasmussen ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet
• Peter Kirkeby vil gerne indtræde - valgt
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
• Kim Schrøder - valgt
• Thomas Blume - valgt
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
• Jan Algreen Ussing – valgt som revisor
• Steinar Vestli – valgt som revisorsuppleant
9. Eventuelt
Der bliver spurgt til at oprette en vinterbadeklub med mulighed for omklædning.
Der kan ikke bygges hus så tæt på kysten.
Man kunne via Facebook danne grupper.
Der henvises til Kronborg Badelaug.
Ref. Vibeke

