
Guldborgland Bådelaug - generalforsamling den 19. marts 2015 
 

 
REFERAT: 
 
 
1. Valg af dirigent 

a. Torben Jensen foreslået og valgt med applaus. 
b. Dirigenten konstaterede, at datoen for generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse 

med vedtægterne -  dog var regnskabet er ikke offentliggjort rettidigt. 
Generalforsamlingen accepterede dette. 

c. Kasserer og sekretær talte 50 fremmødte af 130 stemmeberettigede medlemmer, og 
ordstyrer konstaterer således, at mindst 1/3 af bådelaugets medlemmer er til stede, og at 
generalforsamlingen er beslutningsdygtig jf. vedtægernes bestemmelser. 

d. Forslag til vedtægtsændringer er indkommet til tiden. 
e. Almindelig forslag er indkommet til tiden. 
f. Stemmetællere valgt: Stig Erskov, Frank J. Nielsen og Søren Hansen 

 
  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
Formand Steen Hovard fremlagde bestyrelsens beretning (bilag) 
 

Beretningen blev godkendt - med applaus. 

 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v/kasserer Preben Kristensen 
Laugets samlede indtægter udgøres primært af: 

• Medl.kontingent, pladsleje og indmeld-gebyr: Ca. kr. 230.000 

• Forpagtningsaftale   indtægter   kr. 165.000  (minus udgifter  kr.  16.879 = kr. 148.233) 

• Gæstesejlere  / indtægter            kr. 107.443  (minus udgifter  kr.  67.029 = kr.  40.414) 
   

     Kasserer gjorde endvidere opmærksom på: 
 

• At restgælden i klubhuset nedbragt med kr. 400.000 - til nu ca. kr. 150.000 og at dette 
ekstraordinære afdrag årligt sparer GLB for ca. kr. 14.000 i renter og forbedrer 
likviditeten med ca. kr. 44.000 årligt. 

 

  Regnskabet 2014 godkendt. 
 
 

4.  Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud 

• Grundet den lave inflation foreslår bestyrelsen, at 2014-taksterne fastholdes. 

• Havnepenge-takst fastholdes ligeledes - men 5 kr.'s elektricitet tillægges taksterne. 
     
Bestyrelsens forslag - vedtaget. 

  
 
 

5. Fastlæggelse og godkendelse af budget 
 

Bestyrelsens budgetforslag godkendt. 
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6.  Behandling af indkomne forslag 
A: forslag om vedtægtsændringer: (bilag) 

I. §1 - et forslag om at GLB's medlemsskab af diverse foreninger ikke skal være fastlagt i 
vedtægterne - men bør være et bestyrelsesanliggende.  
Vedtaget med 12 nej, 36 ja 

 

II. §11 og 12 - en præcisering af, at næstformand og sekretær udpeges ved bestyrelsens 
konstituerende møde - og ikke vælges på generalforsamling.  
Vedtaget med 49 ja, en blank 

  

III. §12 - et forslag der skal gøre det lettere for kasserer og formand at afvikle laugets 
forretninger - uden at både formand og kasserer skal skrive under.  
Vedtaget med 47 ja, 2 nej, en blank   

 
     B: forslag, der ikke kræver særlig majoritet: 
       Forslag om at erhverve Trygfonden og Arkitektforeningens redningsstiger. 
        

      Forslaget vedtaget. 

 
  

7. Valg af formand, Steen Hovard ( på valg / ej villig til genvalg 
 
 Jørgen Bojesen foreslået og valgt med applaus. 
 
 

8. Valg af kasserer, Preben Kristensen / ej på valg 
 
 

9. Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medl. og 2 suppleanter 

• Bestyrelsespost - John H. Arildsen / ej på valg 

• Bestyrelsespost - Michael Jensen  / på valg  -  genvalgt 

• Bestyrelsespost -  Niels Bach        / på valg / -  genvalgt 

• Bestyrelsespost - Peter H. Svendsen / ej på valg 

• Bestyrelsespost - Søren Wiil   / på valg - genvalgt 

• Suppleanter: Søren Hansen og Torben Petersen    genvalgt 

  

10. Valg af 2 revisorer: 

     - Birte Pawlick         - genvalgt 

     - Frank Rasmussen   - genvalgt 

     - Revisorsuppl. Erik Andersen - genvalgt 

 

 

11. Eventuelt 

Tiltrædende formand, Jørgen Bojensen, lovede at fortsætte det gode arbejde som bestyrelsen og 
ikke mindst Steen har præsteret. Guldborg Havn er igen blevet et godt sted at være - en stor tak 
til Steen. En havne-kaptajn-kasket blev udleveret til Steen i håbet om, at han fortsat vil komme 
på havnen - og holde folk i gang☺ 
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Næstformand, John Arildsen, takkede på laugets og bestyrelsens vegne for den store indsats 
Steen har lagt for dagen. Steen har været og er et stort aktiv - der har sat alle sejl til. Men - nogle 
gange må man rebe sejlene - ellers kæntrer man. Alle håber, at vi kommer til  at se lige  så meget 
til dig som før - med eller uden ny-udleveret havnekasket. Et enkelt ord til Steen  - tak. 
 

Steen Hovard takkede medlemmerne og bestyrelsen for deres store indsats ift. at få Guldborg Havn til at 
fungere. Han syntes, at det har været spændende at være med til at sætte dagsordenen i Guldborgland 
Bådelaug, og han fratræder fordi han ønsker i højere grad at deltage i de praktiske opgaver på havnen - og 
at få lidt mere "fritid". Steen er på ingen måde utilfreds med medlemmer, samarbejdspartnere eller 
bestyrelse. Og - han takkede af med ønsker om godt vind til den kommende formand, Jørgen Bojesen. 
 
Steen takkede endvidere Karina for godt samarbejde med en flot buket blomster. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden - og opfordrede bestyrelsen til at forenkle og præcisere reglerne 
vedr. afstemning på generalforsamlingen. - samt at udarbejde  et notat, der fastholder eventuelle 
bestyrelses- og  generalforsamlingsbeslutninger, der relaterer til vigtige procedurer, forretningsgange 
og/eller vedtægter. 
 

 

Sekretærens bemærkninger:  
Ifm. afstemningen om vedtægtsændringerne opstod der tvivl om, hvordan reglerne vedr. 
stemmeafgivelse skulle tolkes. Tvivlen handlede om, hvorvidt medlemmer der var fremmødt 
alene/uden ægtefælle eller samlever kunne afgive en eller to stemmer på generalforsamlingen. 
 
Sammenholder man § 3 stk. 1 og § 7 stk. 7 i vedtægterne fremgår det ikke klart, hvordan de to 
§'er skal vægtes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der blev fra flere sider gjort opmærksom på, at det på tidligere generalforsamlinger har været 
praksis, at alle familiemedlemsskaber har kunnet afgive to stemmer - uanset om 
familiemedlemskabet har været repræsenteret ved en eller to medlemmer (repræsentanter for 
medlemskabet). Dvs. at hovedvægten således lægges på § 3 stk. 1. 
 
Generalforsamlings §'en - §7 stk. 7 fastslår dog klokkeklart, at stemmeret kun kan udøves ved 
personligt fremmøde. 
 
Ordstyrer, Torben Jensen, var af gode grunde nødt til at træffe en beslutning herom og valgte - 
med bestyrelsens billigelse at lægge vægten på §7  stk. 7 -   at stemmeretten på 
generalforsamlingen kun kan udøves ved personligt fremmøde. Dvs. at alle fremmødte og aktive 
medlemmer kunne afgive en stemme på generalforsamlingen.  
 
 
 

§ 3 Optagelse af medlemmer 
 
     1 Aktivt medlemskab kan søges af alle og skal tegnes ved tildeling af bådplads. 
        Aktivt medlemskab er et familiemedlemskab og medfører 2 stemmer på bådelaugets     
        generalforsamling. 
        ……………. 
 
§ 7  Ordinær generalforsamling: 
       ……………. 
      7. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  
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Det er min opfattelse, at alle gjorde deres bedste for at afvikle generalforsamlingen på forsvarlig 
vis. Problemet vedr. fortolkning af vedtægterne opstår fordi, der i de sidste 3 år har været en  
større udskiftning i bestyrelsen - i modsætning til de 10-15 foregående år, hvor der har været 
gennemgående personer i bestyrelsen. 
 
Vedtægtsændringsforslaget vedr. §1 om at laugets medlemskab af diverse foreninger - herunder 
Dansk Sejlunion - ikke skal være fastlagt i vedtægterne, havde udelukkende  det formål:  At gøre 

medlemskab af foreninger til et bestyrelsesanliggende.  
 
Forslaget blev fra flere sider motiveret af en generel utilfredshed med medlemskabet af Dansk 
Sejlunion mv. Og - det blev senere under debatten hævdet, at et klubmedlemskab af Dansk 
Sejlunion kræver en passus derom i vedtægterne. Der var tydeligvis delte meninger om og 
uklarhed om, hvad lauget får ud af medlemsskabet af Dansk Sejlunion - og afstemningen kom 
tydeligvis til at handle om for eller imod medlemskab af Dansk Sejlunion. 
 
Forslaget om at gøre medlemskab af foreninger til et bestyrelsesanliggende blev vedtaget. Men - 
det skal understreges, at nævnte afstemning ikke handlede om medlemskab af Dansk Sejlunion - 
men som nævnt i forslag - at gøre diverse foreningsmedlemsskaber til et bestyrelsesanliggende. 
 
Medlemskabet af Dansk Sejlunion, Dansk Kano og Kajakforbund m.fl. vil blive drøftet på 
kommende bestyrelsesmøde pba. konkrete oplysninger og viden desangående. 
 
240315nbp 
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§ 1  Navn og hjemsted  
Stk. 3: Guldborgland Bådelaug er organisatorisk medlem af Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere 
og Dansk Kano og Kajak Forbund.  
 

Forslag: Stk. 3 sletttes.  
Formål: At gøre medlemskab af foreninger til et bestyrelsesanliggende. 

Forslagsstiller: Jørgen Bojesen m.fl 

§11 Bestyrelse og valg:  
Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere      
3 medlemmer. Formand og kasserer vælges ved en særlig afstemning.  
Stk. 3: Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 3 og 4 medlemmer.        
Formand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.  Næstformand, kasserer og 1 
bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Genvalg kan finde sted.  
 

Forslag:   
Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 
3 medlemmer. Formand og kasserer vælges ved en særlig afstemning på generalforsamlingen  
Stk. 3: Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 3 og 4 medlemmer. I 
ulige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, og sekretæren vælges på det 

konstituerende møde.  I lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, og næstformanden 

vælges på det  konstituerende møde.  Genvalg kan finde sted.  
 

Formål: At præcisere, hvem der vælges på generalforsamlinger og på konstituerende møder.  
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 

§ 12. Konstituering - Tegningsret 
Stk.1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et 
bestyrelsesmøde.  
 

Forslag:   
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et 
bestyrelsesmøde. Konstitueringen omfatter som minimum valg af sekretær og næstformand i 

hhv. ulige og lige år jf. § 11 stk. 3 

 

Formål: En følge af §11 stk. 3 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

§ 12. Konstituering - Tegningsret 
Stk. 5: Bådelauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift 
af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom eller løsøre, tegnes bådelauget af formanden, kassereren og sekretæren.  
 
Forslag:  
Bådelauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kan bestyrelsen give formanden 
og kasseren ret til hver i sær at disponere udgifter til klubbens almindelige drift. Hvis der er 
flertal i bestyrelsen for at indskrænke førnævnte disposition, kan bestyrelsen til en hver tid 
beslutte i hvilken grad der skal indskrænkes. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af 
fast ejendom eller løsøre, tegnes bådelauget af formanden, kassereren og sekretæren. 

 
Formål: At gøre det lettere for formand og kasserer at afvikle laugets økonomiske forretninger. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 


