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Indledning  
Den afgående formand Lars Nielsen bød velkommen til en meget velbesøgt ekstraordinær generalforsamling, som 
startede kl. 19.10 grundet de mange registreringer af mandater.  
Han opfordrede forsamlingen til at drøfte emnerne i en god tone og med respekt for, at der kan være forskellige 
holdninger til, hvordan klubben skal drives. 
Af samme grund ønskede den afgående bestyrelse heller ikke at bidrage med yderligere årsager til deres afgang, end 
det som allerede var blevet udmeldt den 15/9 
 
Herefter overgik man til selve dagsordenen: 
 

Pkt. 1. Valg af dirigent  

 

Pkt. 2.  Valg af stemmetællere  

 

Pkt. 3.  Behandling af indkommet forslag  

 

Pkt. 4.  Valg af ny bestyrelse jf. vedtægternes § 12 

 

Pkt. 5.  Evt.  (tilføjet på mødet af dirigenten, efter anmodning fra medlem 2930 Henrik Christensen) 

 
Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent. 
Bestyrelsen forslog Birte Rasmussen, advokat og partner i Hjulmand Kaptajn, som dirigent. Birte er valgt ud fra hendes 
store indsigt i foreningsret, og hun har også tidligere varetaget samme funktion for andre sejlklubber, blandt andet AS.  
 
Der var ingen modkandidater, så Birte Rasmussen blev valgt.  
 
Birte, herefter dirigenten, præciserede, at dagsordenen var korrekt og lovligt indvarslet, og at alle punkter på 
dagsordenen kunne behandles, da den var indkaldt med en måneds varsel jf. klubbens vedtægter §10.  
 
Dirigenten fortalte ligeså, at flere af klubbens paragraffer modsiger hinanden, og på flere områder heller ikke passer 
med den driftsform vi har i dag. Derfor opfordrede hun os til hurtigst muligt at få gennemgået og tilrettet vores 
klubvedtægter.  
Dirigenten bad om at få en referent, her blev Sarah Pedersen fra den afgående bestyrelse valgt. Dirigenten 
orienterede herefter om, at generalforsamlingen ville blive optaget til brug for referatet.  
 
Der blev endvidere orienteret om, at medlemmer, der ønskede ordet på generalforsamlingen, skulle markere og op på 
talerstolen, når de fik ordet samt oplyse navn og medlemsnummer.  
 
Dagsorden pkt. 2: Valg af stemmetællere  
Dirigenten bad om at få 2 stemmetællere, foruden hende selv.  
 
René Moss – medlem 2436, blev valgt. 
Christina Kronborg Nielsen – medlem 2669, blev valgt.  
Birte Rasmussen (dirigent) 
 
Dagsorden pkt. 3: Behandling af indkommet forslag om vedtægtsændringer.  
Forslaget er indsendt pr. 2/9-2019 på mail af medlem 2433 og medlem 1688 samt 22 medunderskrivere.  



Forslaget er udsendt til alle medlemmer på forhånd sammen med indkaldelsen og er også vedhæftet dette referat 
som bilag.  
Dirigenten opridsede reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer, som kræver 2/3 af de stemmeberettigede.  
 
Dirigenten bad om, at en af forslagsstillerne motiverede det indsendte forslag. 
Her kom medlem 2433 Jan Lundtoft og kort redegjorde for baggrunden, og opridsede nogle emner, som har vakt 
bekymring og fået alarmklokkerne til at ringe hos forslagsstillerne.  
 

• Man har en frygt for, at vores 104 år gamle fritidssejlerklub hastigt er ved at blive omdannet til en flydende 
boligforening fremfor at være en lystbådehavn med et begrænset antal beboelsesbåde.  

• Henvisning til en artikel om en familie, som benytter båden helårligt, dog uden adresse på havnen., den har 
været bragt i Nordjyske i maj 2018, omhandlende emnet om beboelse.  

• Henvisning til et afsnit på klubbens hjemmeside, hvor der er et afsnit om ”kan jeg bo i min båd”  

• Det er vigtigt for forslagsstillerne, at der sættes et loft på antallet af beboelsesbåde på max. 5% 

• Og man ønsker, at bestyrelsen håndhæver at der skrives 1-årige kontrakter, jf. ANF’s havnereglement, på de 
nuværende både med beboelse, og at der ikke kan indgås nye før man er nede på 5%. 
 

Afsluttende pointerede Jan, at det på ingen måde har været deres intention at vælte bestyrelsen med deres forslag, 
og indsamling af underskrifter til den indkaldte ekstraordinære GF. 
Jan udtrykte, at man derfor ønsker det indsendte nye forslag til en ny § 37, omhandlende helårsbeboelse afprøvet ved 
højeste myndighed, nemlig generalforsamlingen. 
Dog uden det foreslående brugergebyr på kr. 3.500, pga. den polemik og havnesnak, som er opstået, efter at 
indholdet var blevet kendt rundt omkring hos dem, som dette ville berøre.   
Ligeledes ønskede forslagsstillerne datoerne for vinterperioden rettet til 15/11-31/3. 
 
Til sidst udtrykte Jan, at der ifølge ham ikke var vilje fra bestyrelsens side til at indgå i en drøftelse om forslaget, efter 
det var indsendt, for der kunne måske være lavet nogle tilpasninger.  
 
Dirigenten sagde tak til Jan for præciseringen og tankerne bag det indsendte forslag og gav udtryk for. at det kun er 
sundt af få en debat om emner, som der kan være forskellige holdninger til. Dirigenten lagde herefter op til debat om 
emnet.  
 
Medlem 2669 Christina Kronborg Nielsen tog ordet og havde et USB-stik med, som desværre ikke kunne afspilles, men 
hun beskrev kort essensen, da der jo bliver talt om beboelse og om de mange, som blot bruger båden hele sæsonen.  
Der er ikke lovhjemmel til at overvåge, og pålægge gebyrer, blot fordi man benytter sin båd meget, og så kan klubben 
på ingen måde modsætte sig CPR-lovgivningen, der giver folk ret til at have adresse på en båd, såfremt det er deres 
eneste bopæl, og at det efter hendes opfattelse derfor ikke er muligt at sætte en begrænsning på antal beboede 
både.   
Hun spurgte også undrende om, hvorfor hele processen med at indsamle underskrifter og lave forslag, som kun 
rammer én lille gruppe, skulle være så hemmeligt. 
Det er jo kun nøje udvalgte medlemmer, der inden udsendelsen af indkaldelsen havde hørt om hele projektet og 
tankerne bag, noget som hun syntes var direkte skadeligt for sammenholdet på tværs af klubben.  
 
Dirigenten svarede, at hun ikke mente, at vi på dette tidspunkt skulle inddrage lovgivningen men i stedet drøfte de 
forskellige synspunkter. 
 
Medlem 2669 Christina Kronborg Nielsen svarede dirigenten, at forslagsstillerne jo netop vil have deres oplæg til 
afstemning i dag, og at der efter hendes opfattelse netop er tale om noget vidt forskelligt i forhold til beboelse og de 
mange, som blot bruger bådene hele året uden at have adresse her.  
 
Dirigenten svarede, at en sejlklub gerne må begrænse antallet, ikke på hvordan nogle vælger at bruge sin båd, men på 
hvordan man definerer brugen af klubbens faciliteter, udenfor hovedsæsonen. Bare ud fra hvad dirigenten havde hørt 
om problematikkerne for og imod, så opfordrede dirigenten klubben til at søge juridisk hjælp, inden der bare vedtages 
noget, som kan være problematisk i forhold til gældendende lovgivning, i forhold til at opkræve et beløb for at gøre 
brug af f.eks. klubhus og toilet og badefaciliteter. Her er det vigtigt at få lavet et klart regelsæt, da det jo bør gælde 
alles brug af disse i sæson eller udenfor sæson.    
 



Medlem 2913 Lars Nielsen, afgående formand: havde en kommentar fra bestyrelsen på denne del af Jans indlæg om 
manglende dialog med bestyrelsen.  
På intet tidspunkt i hele dette forløb har man spurgt bestyrelsen om deres holdning om dette emne.  
Bestyrelsen blev bekendt med forslaget første gang 29/8, hvor det blev indsendt på klubbens mail til debat, og 
allerede 3 dage efter 2/9 blev der fra indsenderen anmodet om en ekstraordinær GF med i alt 22 underskrifter og 
forslagsstillerne. I dette korte tidsrum har der jo reelt ikke været en reel mulighed for dialog, og netop derfor er vi jo 
også her i dag, så klubbens medlemmer kan forholde sig til emnet. 
 
Medlem 2930 Henrik Christensen, jeg syntes der er to problematikker i dag, nemlig den at bestyrelsen har trukket sig 
og deres skriv herom, og så dette emne, som nu drøftes, for vi bør simpelhent få styr på, hvordan vi taler til hinanden 
på havnen, ellers står en nyvalgt bestyrelse senere i dag jo bare med samme problematikker. Så han anmodede om, at 
der skal tilføjes et punkt ”eventuelt” på dagsordenen. 
 
Dirigenten svarede, at der bør være et punkt. 5 ”eventuelt” på dagsordenen, hvorunder forhold, som ikke hører under 
de andre dagsordenpunkter, kan drøftes.  
 
Medlem 3021 Sarah Pedersen fra den afgående bestyrelse knyttede en ekstra kommentar, hvor hun syntes, at 
situationen, som vi er endt i, var særdeles ærgerlig. Vi har hele tiden haft planlagt, at bestyrelsen, som lovet på den 
ordinære generalforsamling, og som også står i efterfølgende referater, her i efteråret/vinter skulle tilrette klubbens 
vedtægter, og forelægge dem på en særskilt ekstraordinær GF. Derfor syntes hun, at der har være rigeligt med 
muligheder for at komme i dialog om netop forslag eller ændringer til vedtægterne. Når forslagsstillerne i stedet 
bruger hele sommeren til at få indsamlet en masse underskrifter, på noget som kun udvalgte personer har kendskab 
til, og så efterfølgende vælger at indkalde til denne ekstraordinære GF, med kun med et enkelt punkt til debat, så 
tilsidesættes jo netop alt det planlagte og forberedte arbejde, som hun på vegne af bestyrelsen har været ansvarlig 
for. I hele perioden fra den ordinære generalforsamling i marts, hvor der også blev drøftet brugen af faciliteterne, og 
hvor næstformanden Rasmus jo faktisk netop oplyste, at der ikke er belæg for at ”vinterliggerne” pådrager klubben 
ekstraordinære omkostninger, som går ud over de indtægter og tilskud, vi får, som jo så netop er det, som jeres 
forslag omhandler.  
Så selvom vi hele tiden har opfordret til dialog og åbne døre, så står vi i dag med i et ærgerligt forløb, og en dagsorden 
med kun et forslag til drøftelse/beslutning og valg af ny bestyrelse.  
 
Dirigenten oplyste, at hun nu havde 5 på talelisten men gav forslagsstilleren, Jan, mulighed for at besvare de første 
indlæg.  
 
Medlem 2433 Jan Lundtoft, allerførst svar til Lars: vi er ikke kommet til bestyrelsen, før vi var klar med et samlet oplæg, 
og efter vi havde sendt det ind, så var flere elementer jo allerede ude og flyve på havnen, så et eller andet sted må der 
jo være en læk, der løsner det her op, og i den klub, hvor to fjer hurtigt bliver til ti høns, så skulle vi ikke ud med noget, 
før vi var klar. Efter indsendelsen af det endelige forslag, så har bestyrelsen jo ikke villet dialogen, så der eventuelt var 
noget, der kunne tilrettes, og derfor er vi hvor vi står nu.  
 
Svar til Christina: Jan læste klubbens formålsparagraf op, som udelukkende omhandler fritidssejllads.  
 
Medlem 2433 Solveig Lundtoft, jeg sad tidligere i et udvalg for 2 år siden, omkring vedtægtsændringer, hvor hendes og 
Joan´s hovedformål var at få lavet regler vedrørende helårsbeboelse, men det var der ikke tilsagn om i det af 
generalforsamlingen nedsatte udvalg, så det er ikke nyt, at vi ville arbejde for dette forslag. 
 
Medlem 1221 Anette Vallentin, jeg syntes, at vores klub på det senere har bevæget sig i en kedelig retning, men man 
er naturligvis i sin ret til med kun 20 medlemmer at indkalde til en ekstraordinær GF, som vedtægterne foreskriver nu, 
men jeg tror faktisk, at I står bedre, hvis I i dag trækker jeres forslag og gemmer det til den ordinære 
generalforsamling, for en bedre og grundigere behandling, så det vil jeg gerne opfordre jer til.  
 
Medlem 2433 Jan Lundtoft, Vi trækker ikke forslaget, vi vil have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, nu vi er så 
mange samlet.  
 
Dirigenten, I vil gerne have en tilkendegivelse? Er det forslaget, som det ligger i sin fulde tekst, eller blot en 
tilkendegivelse om at arbejde videre med forslaget. .   



Medlem 2433 Jan Lundtoft, Nej vi vil have det afprøvet, hvis vi får 2/3 flertal, så skal dette forslag jo træde i kraft 
straks, og ellers hvis det kun opnår mere end 50% flertal, så kan der evt. arbejdes videre med det.  
 
Dirigenten vi sætter det til afstemning, som oplægget er, men alle skal kende de klare betingelser for afstemningen, 
som jeg kommer tilbage til, så der ikke efterfølgende opstår tvivl.  
 
Medlem 2436 René Moss, Jeg har et spørgsmål til GF, for ikke at blive ved med at traske rundt i dette forslag skal vi så 
ikke se at få afstemt, så vi kan komme videre.  
 
Medlem 1930 Hans Petersen, Lad os få noget mere takt og tone i klubben, det har der ikke været meget af. Mht. 
begrænsning af vinterliggerne og beboelse i bådene, der er mange klubber, der overtræder lovene, hvis man ikke må 
sætte begrænsning på antallet, så det mener jeg godt man må. 
Os, der har skrevet under på forslaget, savner nok noget handling omkring beboelse og vinterliggere, for jeg ved godt, 
der bliver sagt, at det ikke lige pt. har nogle ekstra udgifter, men det er jo udelukkende, fordi vi pt. får 71% i 
lokaletilskud, til drift af klubhus og toiletbygninger, det er der sørme ikke mange boligforeninger, der får tilskud til 
drift, vaskeri, bade og toiletbesøg, men hvad nu hvis det med tiden falder bort, som er sket i andre foreninger, så 
stiger priserne jo markant for alle.  
.  
Medlem 2146 Kim Jakobsen, Jeg syntes ikke, det er et forslag, der kan vedtages i dag, der står maksimalt 5%, ud af 
hvad? Det står heller ikke klart for mig, hvilke konsekvenser det vil have for nogle, hvis jeg stemmer for eller imod. Jeg 
vil hellere, at der laves et udvalg, der kan arbejde videre med et bedre og mere gennemarbejdet forslag. Jeg hører 
heller ikke argumenter for, hvorfor det er dårligt for vores forening, at nogle udelukkende sejler i sæsonen, og andre 
er her i hele sæsonen, hvilket jo også giver nogle fordele.  
 
Medlem 2669 Christina Kronborg Nielsen, Jeg har det fortsat problematisk med, at der skal stemmes om forslaget, som 
det ligger, for er der overhovedet undersøgt, om det får konsekvenser for vores lokaletilskud, hvis vi begynder at 
opdele medlemmerne i kategorier i, hvor meget man sejler, og da især hvis vi begynder at lukke bygninger ned, som 
er omfattet af lokaletilskuddet. Ligeledes fastholder hun, at hun mener, der er dele af oplægget, der ikke lovmæssigt 
kan vedtages, hvilket jo bare gør, at vi snart skal mødes igen. Hun syntes ikke, at forslaget er godt nok 
gennemarbejdet.  
 
Medlem 2433 Jan Lundtoft, svar til Kim, er ikke deres mening at der skal smides nogle ud, hvis dette forslag vedtages, 
men alle, som pt. har beboelse, skal have en kontrakt, og der kan ikke laves/indgås nye, før man igen er nede på de 
5%, som vi har forslået er maksimalt.  
 
Medlem 2588 Jørgen Behrentzs, Vi er her, fordi bestyrelsen er trådt tilbage, så kan vi da ikke vedtage et forslag, så 
derfor vil jeg foreslå, at man udskyder punktet og afventer den ordinære GF, og hvem skal i øvrigt lave kontrol eller 
håndhæve, hvem der bor og opholder sig på deres både, udenfor sæson.  
 
Dirigenten, svarede, at der ikke er noget til hinder for, at generalforsamlingen kan stemme om dette forslag i dag. Hun 
konkluderede også, at da der jo er valg til ny bestyrelse efterfølgende, så kan det have indflydelse på, hvem der ønsker 
at stille op til den kommende bestyrelse, hvilket udfald en afstemning om forslaget, som har forårsaget den 
ekstraordinære generalforsamling, måtte få. Når medlemmer, som det er tilfældet i dag, med et tilstrækkeligt antal 
medlemmer ønsker noget til afstemning, så har de ret til at få foretaget en afstemning, hvilket forslagsstilleren 
bekræftede, at man ønskede. Uanset hvad resultatet bliver, så er det noget, en kommende bestyrelse har at tage med 
i bagagen og in mente, især den del om igen at få en god tone mellem hinanden.  
 
Medlem 2930 Henrik Christensen, stiller spørgsmål vedr. det udsendte materiale, hvori der fra bestyrelsen er påført, at 
man mener, at der er elementer i forslaget, der ikke er lovlige, kan vi så overhovedet stemme om dette, spørger han 
direkte til dirigenten.  
 
Dirigenten, har ikke endnu været inde og vurdere hvert enkelt element i forslaget, da det først var her tidligere på 
dagen, at der var formøde om dagsordenen. Er der elementer, der strider imod lovgivningen, så skal det naturligvis 
rettes til.  
 
Medlem 3021 Sarah Pedersen, kom ind på hendes holdning, om hvilken retning vores klub skal i, og som den tidligere 
bestyrelse har arbejdet efter, så har vi ønsker om en klub, hvor der har plads til alle, uanset om man om sommeren 



benytter sin båd som et flydende sommerhus, eller man ønsker at sejle en tur hver eneste uge, om man ønsker at 
overnatte på sin båd sommer og vinter, blander vi os ikke i. Vi konstaterer bare, at der f.eks. de sidste par vintre ikke 
har været indbrud i både, netop fordi de folk, som er her på havnen, er gode til at gå runder og generelt bare med sin 
tilstedeværelse skaber mere liv, end hvis alt var lukket fuldstændig ned. Vi har ønsket, at mange flere ville benytte 
klubfaciliteterne, uanset om ens båd står i en hal, eller om den har været en af de mere end 110 både, der sidste 
vinter lå i vandet. Vi har en Limfjord, der indbyder til sejlads langt udover sommerperioden. Vi syntes ikke, man skal 
lukke vores klubfaciliteter ned i en vintersæson, nej tværtimod så syntes vi, at jo mere folk, der vil mødes omkring en 
kop kaffe eller hjælper hinanden ude på broerne med stort og småt omkring bådene, jo bedre. Det er også nogle af de 
værdier, vi netop har drøftet med Aalborg Kommune i forbindelse med deres byfornyelsesprojekter, som også 
omhandler vores lystbådehavne. Kommunen arbejder helt klart på mere åbenhed og miljø overtalt omkring de to 
lystbådehavne, hvor rigtig mange af byens borgere har deres gang.  
I forhold til gebyrer for enkeltstående medlemmer, vi kan på ingen måde lave regler for, hvordan folk ønsker at bruge 
deres både, og vi har på ingen måde mulighed eller lovhjemmel til at kontrollere. Vi kan lægge et gebyr på brug af 
faciliteter. Hvis man vælger at pålægge gebyrer på klubbens faciliteter, bør de efter min mening være udgiftsneutrale. 
Jeg synes, at vi skal huske på, at vi ikke er en virksomhed, der skal lave overskud til aktionærerne, - vi er derimod en 
forening for alle.  
 
Medlem 2669 Kim Kronborg Nielsen, jeg er et af de medlemmer der benytter min båd rigtig meget, endda ligger jeg 
faktisk næsten lige ved siden af de to forslagsstillerne, men jeg er også en af dem, der her henover sommeren ikke var 
vidende om alt det hemmelighedskræmmeri, der foregik omkring dette fremlagte forslag. Hvorfor søren skulle det 
være så hemmeligt, det skaber da netop kun dårligt klima på hele havnen. Og så et spørgsmål til Hans, hvad har du 
dog imod det, du kalder boligforeninger? 
 
Medlem 2433 Jan Lundtoft, svar til Kim, som sådan har forslaget ikke været hemmeligt, vi har naturligvis først været 
hos dem, hvor vi regnede med opbakning til forslaget, men hvis nogle havde spurgt om, hvad vi lavede, så havde vi 
naturligvis svaret, og vi gik altså først i gang med underskrifter lige efter sommerferien, og det gik faktisk forbavsende 
hurtigt med at få tilkendegivelser.  
 
Medlem 1930 Hans Petersen, svar til Kim, jeg har ikke noget imod boligforeninger, de får ikke det tilskud, som vi endnu 
får, men det er da også konkurrenceforvridende, hvis man skal sammenligne med dem og os. Ligeledes så syntes jeg 
også, at vi bør tænke på spildevandsproblemet i havnen, gå ind og kig på mange af de andre havne, så er det indføjet i 
deres regler, at der skal plomberes toiletter, og andre regler – som jeg også tror kommer her, om vi vil det eller vi 
senere bliver pålagt det af kommunen.  
 
Medlem 3097 Simon Løvstrøm, dejligt med en saglig debat, lad os droppe mundhuggeriet, det er sørgeligt at høre på, 
og så konkret om forslaget, der er ingen, der skal bestemme, hvordan og hvorledes jeg bruger min båd, om jeg har 
gæster, holder nytår i båden eller overnatter, og så er jeg totalt ligeglad med, hvad Hans måtte mene om 
boligforeninger, jeg mener vi skal have en debat om dette her. I øvrigt et dårligt forslag, som jeg mener sætter 
begrænsninger for klubben, så jeg stemmer klart nej til dette.  
 
Medlem 2864 Niels Færch, lad os få en afstemning om dette forslag nu, jeg vil gerne tilslutte mig Henrik, en 
generalforsamling vælger en bestyrelse, som derefter driver foreningen. Hvis en gruppe medlemmer, der vil have en 
ekstraordinær GF, mener, at de skal bestemme over bestyrelsen, så er der tale om mistillid, og derfor forstår jeg godt, 
at de valgte at tage sit gode tøj og er gået, hvilket jeg personligt er meget ked af.  
 
Dirigenten, talerækken er udtømt, Forslagsstillerne fastholder, at der skal stemmes om forslaget.  
Der var en, der sagde, at man syntes, der var nogle usikkerhedspunkter i forslaget, og at man vel så ikke kan stemme 
om det – Det kan man godt, men hver enkelt må gøre op med sig selv, om man synes, forslaget er godt nok, eller om 
det trænger til yderlige bearbejdning.  
Vi stemmer om forslaget, som det er indsendt til en ny §37 med smårettelser, del 2 skal kun stemmes om, hvis §37 
vedtages. Der kommer stemmesedler rundt til skriftlig afstemning  
Hvid stemmeseddel med JA (hvis der stemmes for forslaget) – og NEJ (hvis der stemmes imod forslaget) – Der kræves 
2/3 flertal for, at det kan vedtages.  
  
Afstemningsresultat: For: 46 - Imod: 76 – Blanke eller ej stemt: 20   
 
Forslaget er faldet. 



 

Dagsorden pkt. 4: Valg af ny bestyrelse jf. §12 
 

Valg af formand: 
Efter noget tid, uden at nogle meldte sig som kandidater, så opfordrede medlem 2669 Christina Kronborg, den 
afgående formand Lars Nielsen, til at genopstille, hvilket han afviste med et nej tak, ud fra, at han sammen med den 
øvrige bestyrelse havde trukket sig i utide og derfor ikke så sig selv som kandidat til denne post igen.  
 
Dirigenten, valgte herefter at afprøve, om der kunne sættes et hold på de andre poster og så evt. vende retur til 
formandsposten senere.  
 
Valg af kasserer.  
Også efter noget tid uden kandidater forslog medlem 2669 Christina Kronborg den tidligere bestyrelses sekretær 
Sarah Pedersen, som takkede ja til opgaven, som hun har baggrund for at kunne bestride.  
 
Sarah blev valgt uden modkandidat for en periode frem til marts/april 2021 
 
Valg af fartøjsinspektør:  
Esben Juul Knøss valgte at genopstille til posten.  
 
Esben blev valgt uden modkandidat for en periode frem til marts/april 2020 
 
Valg af næstformand: 
Igen efter noget tid uden kandidater forslog den nyvalgte kasserer Sarah den tidligere formand Lars Nielsen til posten. 
 
Lars blev valgt uden modkandidat for en periode frem til marts/april 2021 
 
Valg af sekretær:   
Medlem 1624 Kim Mørkholt gjorde dirigenten opmærksom på et opslag fra Joan Møller, som har været ophængt i 
klubhuset i et stykke tid, da hun ikke kunne være tilstede i dag,  
pga. ferie i udlandet. – Dirigenten oplæste hele opslaget for forsamlingen.  
Ligeledes blev Bonnie-Belinda Nolsøe forslået på en fuldmagt, da hun ikke var tilstede pga. arbejde i udlandet.  
Claus Heikel, forslog sig selv til denne post, da han godt ville arbejde videre i bestyrelsen, nu han kendte navnene på 
flere af de andre poster.  
 
Dirigenten, da vi har tre kandidater, skal vi have en skriftlig afstemning, på de uddelte stemmesedler for valg af 
sekretær benyttes, der skrives:  
 
A eller fornavn: for valg af medlem 1688 Joan Møller 
B: eller fornavn: for valg af medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe 
C: eller fornavn:  for valg af medlem 2550 Claus Heikel 
 

A: Joan Møller: 35 stemmer 
B. Bonnie-Belinda Nolsøe: 26 stemmer  
C: Claus Heikel: 57 stemmer 
 
3 blanke stemmer og 21 ej stemt.  
 
Claus Heikel blev valgt som sekretær frem til marts/april 2020 

 
Valg af aktivitetsleder:   
Tina Larsen præsenterede sig selv og stillede op til posten – ligeledes blev Bonnie-Belinda Nolsøe foreslået igen på en 
fuldmagt.  
 
Dirigenten, da vi har to kandidater, skal vi have en skriftlig afstemning, på de uddelte stemmesedler for valg af 
aktivitetsleder benyttes, der skrives:  
A eller fornavn: for valg af medlem 2130 Tina Larsen  



B: eller fornavn: for valg af medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe 
 

A: Tina Larsen: 103 stemmer 
B. Bonnie-Belinda Nolsøe: 13 stemmer  
 
26 blanke stemmer eller ej stemt. 
 
Tina Larsen blev valgt for en periode frem til marts/april 2021 

 
Valg af suppleanter:   
Dirigenten, fortalte, at der skulle vælges to suppleanter og spurgte forsamlingen, om nogle ville stille op til denne post. 
To medlemmer meldte sig uden modkandidater. Det blev aftalt, at den første kandidat blev første suppleant. De to 
nye suppleanter blev som følger:  

1. Suppleant: medlem 3040 Oliver Vindum 
2. Suppleant: medlem 2734 Palle Larsen  

 
Efter en kort pause: 
Dirigenten, kunne give ordet til den nyvalgte næstformand medlem 2913 Lars Nielsen, som forslog medlem 3030 
Kasper Nymark til posten som formand, fordi han er et forholdsvis nyt medlem, som måske kan se på opgaverne uden 
at være forudindtaget. Samtidig lovede Lars, at han ville hjælpe med alt det lavpraktiske og politiske arbejde omkring 
Kommune og ANF.  
Herefter præsenterede Kasper sig selv og blev valgt som formand uden modkandidat.  
 
Kasper Nymark blev valgt for en periode frem til marts/april 2020 
 
Dagsorden pkt. 5. Eventuelt.  
 
Medlem 1930 Hans Petersen, fortalte, at der efter hans mening på den ordinære GF i 2017 blev vedtaget et gebyr på 
kr. 1500 kroner til vinterliggerne for rengøring.  
 
Mødet afsluttet kl. 21.55 
 
 
Dirigent  Referent  
Birte Rasmussen  Sarah Pedersen  
Hjulmand Kaptajn VB 
 
 
 
Formand  Næstformand            Sekretær        
Kasper Nymark Lars Nielsen            Claus Heikel 
 
 
Fartøjsinspektør  Aktivitetsleder        
Esben Juul Knøss Tina Larsen 

 
 
Bestyrelsens efterfølgende kommentar til medlem 1930´s opfattelse af en tidligere generalforsamlingsbeslutning 
 
Bestyrelsen er flere gange de seneste år blevet mødt med beskyldninger om at omgå en generalforsamlingsbeslutning 
vedr. rengøringsgebyr på toiletbygningerne i vinterhalvåret.  
 
Derfor svarer vi endnu en gang – og sidste gang - på spørgsmålet, som en særskilt note til referatet fra den 
ekstraordinære generalforsamling E19.  
 
Der blev indsendt et forslag til afstemning på generalforsamlingen 29/9-2017 med forslag om et rengøringsgebyr på 
bad og toiletbygningerne i vinterhalvåret.  



I den forbindelse oplyste tidligere næstformand Rasmus Jøker om den pris, han havde fået fra klubbens daværende 
rengøringsfirma fordelt ud på en pris pr. båd.  
Det stillede forslag indeholdt ingen informationer om et eventuelt gebyrs størrelse.  
 
Der blev ikke stillet ændringsforslag til det indsendte forslag. Der er derfor ikke blevet vedtaget nogle forslag på den 
daværende generalforsamling, der indeholdt en fastsættelse af rengøringsgebyrets størrelse, men alene det indsendte 
forslag.  
 
Det stillede forslag blev vedtaget med applaus, uden at medlemmer havde mulighed for at stemme imod forslaget.  
 
Til orientering kan bestyrelsen berolige eventuelt bekymrede medlemmer om, at bad og toiletbygninger i 
vinterhalvåret 2019/2020 holdes pæne og rene og ikke rengøres på klubbens regning, hvorfor klubbens økonomi ikke 
belastes heraf.  


