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Referat:  
 
1. Velkommen til ny Generalforsamling efter enighed om en ny generalforsamling den 15.9.2021.  

2. Valg af dirigent: Der vælges Jens Der er 53 stemmeberettiget mødt frem (heraf 4 fuldmagter) 

3. Valg af 2 stemmetællere: Der vælges Kim og Niels A. 

4. Formandens beretning: er oplæst den 15.9.2021 og intet nyt siden 15.9.2021 

5. Forelæggelse af revideret regnskab:  Fremlægges ved Kasserer Karsten Jakobsen 

6. Forelæggelse af budget. Fremlægges ved Kasserer Karsten Jakobsen 

7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen forslår uændret. Fremlægges ved Kasserer Karsten Jakobsen 

8. Meddelelse af pladsleje / gebyr m.m. Fremlægges ved Kasserer Karsten Jakobsen 
     Bestyrelsen foreslår uændret priser 
     Betaling for 2021 bliver således: 
     6 M plads: ………………………………kr.  2.400,00 
     8 M plads: ………………………………kr.  2.900,00 
     10 M plads: ….…………………………kr.  3.400,00 
     Vinterplads: ………………….…………kr.  1.000,00 
     Jolleplads (i pælene): ………………kr.  1.250,00 
     Obligatorisk betaling for EL: ….…kr.      300,00 
 
9. Behandling af indkomne forslag.  

Forslag nr. 1 (bestyrelsen): Kurt Erling slår græs på vinterpladsen og øvrige områder uden 
beregning, bestyrelsen forslår at Kurt Erling bliver kontingent fri som tak. 

Beslutning: Forslag vedtaget med 26 ja, 25 nej og 2 blanke stemmer 
 
Forslag nr. 2 (Benny Brysting Nielsen): Bestyrelsen kan max bruge 5000 kr. til nyanskaffelser uden 
at det skal vedtages på en generalforsamling. Gælder ikke almindelig vedligeholdelse. 

Beslutning: Forslag forkastet med 5 ja, 47 nej og 1 blanke stemmer 

 
 

Forslag nr. 3A (Per Lyng): forslag 3A Vedtægtsændring til behandling på generalforsamlingen:  
§10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller når 1/4 

af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. 

Indkaldelsen sker efter de i § 9 anførte regler og skal afholdes senest en måned, efter at denne er 

begæret. På den ekstraordinære generalforsamling skal de medlemmer, der begærer denne, være 

til stede for at denne er gyldig. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes i forlængelse af den 

ordinære generalforsamling. Afgørelser, der vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, er 

gyldige. 
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Sætningen: 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller når 1/4 

af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. 

Ændres til: 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller når 1/4 

af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt, eller via mail, evt. gennem en koordinator, indgiver 

begæring herom til bestyrelsen. 

Sætningen: 

På den ekstraordinære generalforsamling skal de medlemmer, der begærer denne, være til stede 
for at denne er gyldig. 
Slettes. 

Forslagsstiller ønsker forslag tages til afstemning ved håndsoprækning. Stemmer om forslag skal vedtaget og 
dermed viderebringes til ekstraordinær generalforsamling – stemmer for forslag: 4 ja, resten nej og derved 
tages forslaget af og skal ikke viderebehandles. 

 

Forslag 3B 

§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER. 

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

stemmeberettigede medlemmer er til stede eller har givet fuldmagt og stemmer for forslaget. 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. Er der ikke 2/3 fremmødte, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 

Denne er beslutningsdygtig ved simpelt flertal (Stemmeberettigede), uanset de fremmødtes 

(Stemmeberettigede) antal. 

Denne kan afholdes i forlængelse af den ordinære generalforsamling. 

Sætningen: 

Er der ikke 2/3 fremmødte, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Ændres til: 

Er der ikke 2/3 fremmødte, indkalde bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling 

 

NB. Idet jeg ikke forventer 2/3 medlemsfremmøde, vil jeg opfordre bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær 

generalforsamling til afholdelse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling 6-10-2021. Så hurtigt som 

muligt.  JF.  §11. 

Forslagsstiller ønsker forslag tages til afstemning ved håndsoprækning. Stemmer om forslag skal vedtaget og 
dermed viderebringes til ekstraordinær generalforsamling – stemmer for forslag: 3 ja, resten nej og derved 
tages forslaget af og skal ikke viderebehandles. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling annulleres, da forslag der skulle have været til afstemning på 
ekstraordinær generalforsamling er nedstemt. 
 

Dette er tidligere benyttet af foreningen, og for at begrænse mødeomkostningerne. 
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10. Valg til bestyrelse – følgende er på valg: 
 
Da den siddende bestyrelse har valgt at træde tilbage er der på generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse. 
Der er på generalforsamlingen valgt følgende medlemmer til den nye bestyrelse: 
 
A: Formanden: Steen Jørgensen 
B. Bestyrelsesmedlem: Claus Sønderhegn   
C: Kasserer: Henrik Holm 
D:  bestyrelsesmedlem: Susanne Rasmussen 
E: bestyrelsesmedlem: Claus Højager 
F: bestyrelsesmedlem: Michael Ågård Nielsen 
G: Bestyrelsesmedlem: Michael Sørensen 
 
Den nye bestyrelse vil hurtigst muligt indkalde ny bestyrelse til et bestyrelsesmøde for at konstituerer sig og 
herefter melde ud til medlemmer. 
 

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Michael Lind Nielsen og Jette Lyng 

12. Valg af 1 kasserersuppleant. Susanne Thorsen               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
13. Valg af 2 bilags kontrollanter: Benny Brysting Nielsen og Jens Ingvor Christensen 

Kontrollantsuppleant: Kim Godske 
 

14. Valg af ekstern revisor Den nuværende revisor viderefører regnskabet frem til næste regnskabsår, derefter 
tager den nye bestyrelse stilling til om der skal en ny revisor til. 

 
15. Eventuelt. 
Jette Lyng ønsker flere hjælpere til festudvalget, meld meget gerne ind til hende, hvis i har lyst til at være en 
del af festudvalget. 
Julefrokost den 20/11 – husk tilmelding og betaling. Tilmeldingen er ikke godkendt før der er betalt. Mulighed 
for at tilmelde sig på hjemmesiden. 
Stig ønsker debat om der ikke er mulighed for at forlænge ”i vandtiden” til ud over 1/11, men der står i 
lejekontrakten at alle både skal være oppe i perioden 1/11 – ¼. En ændring af ”i vandtiden” vil være en 
ændring af lejekontrakten. 
 

 

 

 

 

 

 


