Veddelev Strands Bådelaug
Veddelev d. 4. marts 2013

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i
Klubhuset
Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år – planer for den kommende periode
3. Regnskab for det foregående kalenderår
4. Budget for det kommende år, samt kontingent og andre ydelser
5. Indkomne forslag: Se nedenfor
6. Valg af bestyrelse m.m.
o Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
o Axel Pedersen (villig til genvalg)
o Ian Lind Seddon (ønsker ikke genvalg)
o Johnny Olsen (ønsker ikke genvalg)
o Karl Johan Pedersen (ønsker ikke genvalg)
o Bestyrelsen udgøres i øvrigt af: Poul Sarfeldt (valgt 2012), Thomas Herman
(Valgt suppleant 2012 men indtrådt for Thomas Kristiansen valgt 2012)
o Bestyrelsens forslag til kandidater:
o Hans Thor Jensen
o Søren Holmbom
o Torben Peetz
o Valg af 2 suppleanter for 1 år:
o Bestyrelsens forslag
§ Johnny Olsen
§ Susanne Benjamin
o Valg af 2 repræsentanter til havneselskabets bestyrelse, heraf mindst én ikke
andelshaver, for 1 år:
o Hans Thor Jensen, som ikke andelshaver (Bestyrelsens forslag)
o Per Juel Hansen indtrådt for Thomas Kristiansen (villig til genvalg)
o Valg af suppleanter til havneselskabets bestyrelse (kun hvis ændringsforslag til
vedtægt vedtages:)
o Ian Lind Seddon, som ikke andelshaver
o Johnny Olsen, andelshaver
7. Valg af revisorer + 2 suppleanter for 1 år
o Valg af revisorer:
o Halfdan Nørgaard Mortensen (opfordret til genvalg)
o Frank Ludvigsen (opfordret til genvalg)

1

o Valg af 2 revisorsuppleanter
o Arne Bjerager (villig til genvalg)
o Leif Knudsen (villig til genvalg)
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen serveres lidt til ganen.
Af hensyn til registrering af fremmødte medlemmer opfordres til tidligt fremmøde.
VSB’s love kan ses på www.vsb.dk
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Der er følgende forslag til behandling under dagsordenens punkt 5:
Forslag fra Bestyrelsen

1.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedrørende VSB’s repræsentation i
VSL’s bestyrelse:
(Ændringer indskrevet med understregning ved tilføjelser og sletninger med
gennemstregning.)

a. Suppleanter til de af VSB udpegede bestyrelsesmedlemmer i VSL
Efter seneste generalforsamling fratrådte det på generalforsamling valgte medlem
(andelshaver) til VSL bestyrelse.
Jf. VSL’s vedtægter er der ikke krav til, at de af VSB udpegede bestyrelsesmedlemmer er
valgt på VSBs generalforsamling, men alene at de er udpeget af VSB.
Bestyrelsen besluttede efter samråd med VSL ikke at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, men at udpege en efterfølger.
For at undgå fremtidig tvivl i en sådan situation, så foreslås valg af suppleanter til de valgte
repræsentanter til VSL’s bestyrelse, således at disse kan indtræde ved forfald.

b. Svajeren er afløst af hjemmesiden
Når vi nu alligevel skal ændre i vedtægtens punkt 8, så foreslår bestyrelsen jf.
nedenstående, at punktet om indkaldelse til generalforsamling tekstmæssig bringes i
overensstemmelse med tidligere generalforsamlingsbeslutning, om at klubbladet Svajeren
overgik til Hjemmesiden.

”§ 8.
Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts måned er laugets højeste
myndighed. Indvarsling skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse kan ske gennem klubbladet laugets hjemmeside.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, samt driftsregnskab og status, og forslag til
budget, kontingenter og andre ydelser. Endvidere teksten til indkomne forslag.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år - planer for den kommende periode
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3. Regnskab for foregående kalenderår.
4. Budget for det kommende år, samt kontingent og andre ydelser.
5. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde
senest 1. januar 10. januar.
6. Valg af bestyrelse m.m.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
- Valg af 2 suppleanter for 1 år
- Valg af 2 repræsentanter og 2 suppleanter til havneselskabets bestyrelse, heraf mindst 1
ikke-andelshaver, for 1 år.
7. Valg af 2 revisorer + 2 suppleanter for 1 år
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Stemmeret kan udøves ved
personligt fremmøde og ved overdragelse af fuldmagt til et andet stemmeberettiget
medlem. Intet medlem kan dog ud over sin egen stemme afgive stemme på flere end to
andre stemmeberettigede medlemmers vegne. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år.
Til vedtagelse af lovændringer (der skal være udsendt i fuld ordlyd sammen med
indkaldelsen) kræves fremmøde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede
medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende skal stemme for ændringen.
Sekretæren fører protokol over beslutninger, truffet på generalforsamlingen, og protokollen
underskrives af dirigenten. ”

c. indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
De nuværende vedtægter indeholder ikke en bestemmelse om indkaldelse af ekstraordinær
generalforsamling. Bestyrelsen fremsætter derfor med udgangspunkt I DS’s
standardvedtægter følgende forslag til $ 8a
§8a
Ekstraordinær generalforsamling kan desuden til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned
efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der
ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne for
indkaldelse af ordinær generalforsamling.
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d. Udmeldelse
Punktet ønskes ændret, da det ikke er I overensstemmelse med de nuværende
medlemsforhold.
§ 4.
Udmeldelse kan ske pr. 1. januar og 1. juli inden forfald af kontingent for det følgende år.
Udmeldelse skal ske skriftligt. senest henholdsvis 30. november og 31. maj. I modsat fald
hæftes for kontingent for efterfølgende periode. Ved udmeldelse efter forfaldsdatoen skal der
svares kontingent for det kommende år
Det indstilles til generalforsamlingens at forslagene til vedtægtsændringer
godkendes

2. Forslag om anlægsarbejde vedr. etablering af ny afslutning (mole) mod øst af
gammelhavn samt opretning af arealet bag den nye østmole i Gammel Havn.
Jf. forslaget, der blev vedtaget under forudsætning af at VSL samtidig udførte deres andel af
et fælles projekt på sidste generalforsamling foreslås ovenstående udført. VSL’s andel af det
oprindelige projektet var optagning af jernbane, uddybning af havn samt reetablering af mole
efter beddingsvognen og etablering af yderligere op til 5 bådpladser i VSL regi.
Som bekendt behandlede VSL ikke forslaget på sin generalforsamling, hvorfor VSB ikke
kunne udføre sin andel.
Bestyrelsen foreslår nu, at den del af projektet, der vedrørte etablering af ny afslutning (mole)
mod vest af gammelhavn samt opretning af forbindelsesvejen fra syd til nordpladsen
gennemføres.
Projektet tænkes udført, når bådene er væk fra nordpladsen og entreprenøren kan komme
til. Anlægget vil indebære, at der mistes 2 jollepladser inderst i gammelhavn, hvoraf den ene i
hvert fald kan reetableres i den yderste del af havnen. Opretning af forbindelsesvejen fra syd
til nordpladsen f.s.v.a. faldet fra øst mod vest sker med det formål at vognmanden i fremtiden
også kan transportere store både til vinteropbevaring på Nordpladsen.
Bestyrelsen vil søge fonds eller sponsordækning i den udstrækning det er muligt.
Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at bestyrelsen bemyndiges til at
arbejde videre med anlægsarbejdet, og såfremt fornødne tilladelser opnås, at
gennemføre anlægsarbejdet indenfor en økonomisk ramme på kr. 145.000. Beløbet er
ikke indeholdt i budgettet og vil således være en ekstraordinær udgift.
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3. Forslag fra VSL om afhændelse Jollebro
Bestyrelsen har modtaget et forslag fra VSL’s bestyrelse om at afhænde jollebroen i syd
bassinet til VSL, mod at VSL etablerer et antal jollepladser ved gammelhavn.
Indtil videre er forslaget betinget af behandling på VSL generalforsamling i april.
Bestyrelsen finder ikke at jollebroen i syd bassinet er hensigtsmæssig til joller, da det ofte
kræver næsten akrobatiske evner at komme fra den til en lav jolle.
Det indstilles til generalforsamlingen at den kommende bestyrelse for VSB
bemyndiges til at indgå en aftale med VSL om afhændelse af jollebroen i
sydbassinet.

Forslag fra medlemmerne
Forslag til ændring af vedtægterne vedrørende ret til landplads.
Forslaget er stillet af medlemmerne Stig Sandvang, Preben Møller, Jørgen Renvald, Frank
Ludvigsen, Niels Haase
Forslag til ny § 7a i vedtægten:
Plads til båd på land.
Medlemmer af VSB har ret til vinteropbevaring af én egen båd på VSB's landplads.
Dog gælder, at hvis der ikke er plads til alle medlemmernes både, oprettes venteliste. Hvis
et medlem ikke har udnyttet sin ret til vinterplads en hel vinter, overdrages retten til den
første på ventelisten; overdragelse vil dog ikke finde sted, hvis medlemmet indestår for, at
retten til plads vil blive udnyttet fremover, samt faktisk derefter udnytter denne ret. Ønsker
medlemmet igen at have båd på land optages medlemmet på ventelisten. Retten til
landplads kan hverken overdrages eller udlejes.
Motivering for forslaget fra forslagsstilleren:
Retten til vinterplads er efter forslagsstillernes opfattelse så vigtig, at den bør være
forankret i lovene. Forslaget vil desuden sikre, at grundlaget for tildeling af vinterplads er
på plads, såfremt tilkomsten af større og/eller flere både skulle bevirke, at landpladsen
ikke er tilstrækkelig. Forslaget vil ikke bevirke ændringer i nugældende praksis, hvor der
ikke er mangel på landpladser.
----- ooo -----
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