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Vestre Baadelaug
Den ekstraordinære generalforsamling startede kl. 19.00 med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst v/fungerende formand Ole Espensen
Valg af dirigent
Uddybelse af baggrunden for denne udsædvanlige situation v/Ole Espensen.
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af 4 medlemmer til posterne: Næstformand, fartøjsinspektør, sekretær og
aktivitetsleder.
7. Valg af 2 suppleanter
8. Afslutning
Dagsorden punkt 1 – Velkomst v/fungerede formand Ole Espensen
Som fungerende formand bød Ole velkommen til den ekstraordinære
generalforsamling. Det at der var mødt så mange medlemmer op var dejligt at se og
det vidner om, at VB’s medlemmer er interesserede og engagerede i klubbens forhold.
Der var fremmødt 124 stemmeberettigede, 4 ikke stemmeberettigede og ca. 50
ægtefælle/partnere.
Generalforsamlingen er indkaldt efter bestyrelsen d. 6. januar i år modtog et skriftligt
ønske herom. Flere end 20 medlemmer har med deres underskrift begæret
indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med dagsordenen: Ny bestyrelse. Vi
er blevet gjort opmærksomme på at ikke alle underskrifter er sat personligt. Dette
nævnes ikke for at drage generalforsamlingens lovlighed i tvivl, men det fortæller lidt
om seriøsiteten. Samtidig blev vi også gjort opmærksom på at man ikke kan stille
forslag som ” Ny bestyrelse”, da valg af bestyrelse kun kan ske på ordinære
generalforsamlinger i følge vore egne vedtægter. Det ville altså kun være muligt, at
vælge medlemmer til de ledige poster, hvis ikke den øvrige bestyrelse havde valgt at
sætte deres mandater til rådighed. Det har vi gjort, da vi har følt det vigtigt at få
enten generalforsamlingens opbakning til det arbejde der udføres eller det modsatte.
Ole appellerede til, at vi alle holder os VB’s bedste for øje for uanset udfaldet af
aftenens valg, er alle jo også i morgen medlemmer af VB, og vi skulle gerne fremover
kunne nyde vores fælles fritidsinteresse og klub uden der er ”gravet grøfter”.

Dagsorden punkt 2 – Valg af dirigent:
Den fungerende bestyrelse havde fundet det rigtigt i situationen, at pege på en
dirigent, der ikke på nogen måde er part i VB´S interne forhold, men alligevel er
kendt med miljøet og forholdende i en sejlklub.
Jan Stage blev derfor foreslået som dirigent. Jan er formand for vor naboklub SL, og
er desuden i bestyrelsen for ANF. Han har derfor rimeligt nemt kunne sætte sig ind i
vore vedtægter mm., således han vil være i stand til at varetage dirigentens rolle på
bedste vis.
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Herefter blev der forespurgt om der var andre kandidater.
Kristen Nielsen foreslog Per Nielsen som accepterede valget.
Der blev herefter stemt herom ved håndsoprækning – der var klart flertal for Jan
Stage.
Herefter blev styringen af den ekstraordinære generalforsamling overdraget til Jan
Stage.
Jan kunne hermed konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig
indkaldt – iht. § 9 i vore vedtægter, hvori der står at den skal afholdes senest én
måned efter begæringen herom er fremsat.
Bestyrelsen modtog begæringen d. 6/1-13 – indkaldelse blev sendt ud d. 8/1-13 - og
generalforsamlingen afholdes i aften d. 24/1-13. Rettidigt indenfor 1 md.

Følgende punkt 3 er et kraftig afkortet resume:
Dagsorden punkt 3 – Baggrund for situationen v/ Ole Espensen
Ole beklagede, at skulle stå her denne aften som fungerende formand og redegøre for
den situation VB er endt i.
Herefter fremlagde Ole situation set fra den fungerende bestyrelses side:
Gennem en længere periode har der været seriøse og stadigt voksende
samarbejdsproblemer i bestyrelsen mellem formanden og flere af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. En sådan konflikt er uholdbar for klubben, omgivelserne såvel som de enkelte medlemmer af bestyrelsen.
Der var blevet et dårligt klima på både personligt og fagligt niveau.
Håndteringen af en igangværende medlemssag blev dråben der fik bægret til at flyde
over. Her fik vi bekræftet vores manglende tillid.
Det var absolut ikke vores ønske at skulle afholde en ekstraordinær generalforsamling
så tæt ved den ordinære generalforsamling.
Jan Stage forespurgte om der var andre der ønskede ordet/havde kommentarer hertil:
Bent Blankensteiner:
Bent argumenterede for sin del af hændelsesforløbet.
Han fortalte herefter om medlemssagen, som han mente var den direkte årsag til han
gik.
Herefter var der en god og saglig diskussion med spørgsmål, kommentarer, ris og ros
fra salen.
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Jan Stage forespurgte om der var flere der ønskede ordet – dette var ikke tilfældet.
Der blev konkluderet, at da der ikke var mere nyt til sagen – var tiden nu inde til at vi
kunne gå videre med punkt 4 – men inden var der fra salen ønske om en pause.

Det blev herefter afholdt en pause på 20 min.
Dagsorden punkt 4 – Valg af formand
Den siddende bestyrelse foreslog: Hans Petersen
Kristen Nielsen foreslog:

Bent Blankensteiner

Jan Stage forhørte, om de ville modtage valg.
Hans Petersen modtog valg – men Bent Blankensteiner modtog ikke valg.
Der var ikke andre der ønskede at opstille.
Hans Petersen blev valgt som formand uden modkandidat.

Hans P. ønskede ordet, hvorefter han fortalte om tidligere tid i bestyrelsen, både som
næstformand og som formand i 6 år.
Hans kunne bla. fortælle at vi – der ønsker at blive den fremtidige bestyrelse har
mødtes – og holdet, som vi ved kan arbejde sammen – vil bestå af: Peter Hinrup, Ole
Espensen, Inge Lysdal Larsen, Henrik Kam Kristensen og Johnny Iversen.
Vi vil dette – og håber i vil vælge herefter.
Dagsorden punkt 5 – Valg af kasserer
Den siddende bestyrelse foreslog: Peter Hinrup
Kristen Nielsen foreslog:

Morten Jørgensen

Peter Hinrup ønskede genvalg – Morten Jørgensen ønskede ikke at opstille.
Der var ikke andre opstillede.
Peter Hinrup blev valgt som kasserer uden modkandidat.
Dagsorden punkt 6 – Valg af 4 medlemmer til posterne:
Næstformand,Sekretær, Fartøjsinspektør, Aktivitetsleder.
Den siddende bestyrelse ønskede at opstille:
Ole Espensen, Inge Lysdal Larsen, Henrik Kam Kristensen, Johnny Iversen
Grunden til at Casper Holmgaard Jensen ikke ønsker genvalg er at båden er på vej
væk fra klubben – og man kan ikke være i bestyrelsen uden båd (§11)
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Der var ingen modkandidater – alle ønskede at blive genvalgt/valgt.
Dagsorden punkt 7 – Valg af suppleanter
Bestyrelsen foreslog:
1. Allan Møller Pedersen
2. Lars H. Knudsen
Der var ingen modkandidater – og begge modtog at blive valgt.
(Lars var ikke til stede men havde givet sin godkendelse hertil)
Dagsorden punkt 8 – Afslutning
Formand Hans Petersen takkede Jan Stage og de fremmødte for god ro og orden.
Den ekstraordinære generalforsamling var hermed afsluttet kl. 20.55.

Der udbringes trefoldigt leve for Vestre Baadelaug

***
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