
Forslag til Vestre Baadelaugs generalforsamling  den 21.marts 2019. 

 

I vedtægterne § 9 står der følgende : 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter 

 

Det betyder ikke, at der ikke kan opføres flere punkter på dagsordenen. 

 

Med hensyn til foreningen økonomi er det højst besynderligt, at der kun er et punkt , som er 

godkendelse af regnskab.  I øvrigt et regnskab medlemmerne ikke har mulighed for at se før efter 

tidspunktet for indsendelse af forslag til årets generalforsamling  ( som er senest 14 dage inden 

generalforsamlingen ) 

 

Selvfølgelig skal  regnskabet til godkendelse, men det betyder, at det eneste medlemmerne får 

mulighed for at være med til , er hvad der allerede er sket i det forløbne år og intet om , hvad der 

skal ske i det kommende år. 

 

Derfor foreslås følgende:     

Bestyrelsen fremlægger hvert år budget for det kommende år  til Generalforsamlingens 

godkendelse.   

 

 

I henhold til generalforsamling 2018 skulle vedtægterne revideres og godkendes. Efter lang debat 

nåede man 6 paragraffer og udvalget, som havde arbejdet med trak forslaget og i referatet  

konstateres : 

 

”Udvalget var ærgerlige over forløbet, som man gerne havde set anderledes, da der faktisk er brugt 

ret lang tid på projektet, men erkender også, at det kræver længere tid, evt. på en særskilt 

ekstraordinær generalforsamling, eller alternativt tage dem løbende på kommende ordinære 

generalforsamlinger. ” 

. 

 

I referat fra bestyrelsesmøde 18.februar 2019 fremgår det : 

 

” Bestyrelsen fremlagde jo et helt nyt sæt vedtægter på sidste års generalforsamling, og vi måtte 

konstatere at en sådan proces tager lang tid, for efter 45 minutter havde vi kun fået justeret og 

vedtaget 6 ud af de 34, så derfor har en enig bestyrelse besluttet, at når tiden er til at fremsætte de 

øvrige, så bør det nok ske på et møde hvor det udelukkende er emnet. Derfor har vi valgt ikke at 

fremsætte noget i år, da vi syntes der er vigtigere ting på programmet. Der er pt. ikke kommet 

forslag fra øvrige medlemmer om vedtægtsændringer, der er dog modtaget et forslag om andet 

emne, som udsendes ved deadline + evt. andre, 14 dage før GF. ” 

 

 

Derfor foreslås følgende: 

At der vedtages en procedure med tidsfrist for færdiggørelse af arbejdet med ændring af 

vedtægterne . 

 

 

 

Ovenstående er indsendt pr. mail til Vestre Baadelaug den 6.marts 2019   

af Anette og Per Valentin -   Sunrise -  Bådplads nr. 913   


