
 
VSL ordinær Generalforsamling 21 april 2022 

Referat af ordinær generalforsamling i VSL den 21. april 
2022, i VSB's Klubhus på havnen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse og godkendelse årsregnskab for 2021 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 

5. Bestyrelsens forslag til havne kontingent 2022 

6. Bestyrelsens værdiansættelse for andelsbeviser 

7. Behandling af indkomne forslag: 

8. Valg til bestyrelsen, valg af revisorer samt suppleanter 

9. Eventuelt 

Ad. 1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Anders Terkildsen, der modtog valg. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, med dagsorden jævnfør vedtægter. 

Der var i alt mødt 46 stemmeberettigede andelshavere og ca. 60 personer deltog i den efterfølgende 

middag. 

Dirigenten gennemgik dagsordenen. 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i de forløbne år. 

Beretning fra Bestyrelsen år 2021 

 

 

Præsentation af bestyrelsen: 

• Frank Høyer Rasmussen er formand 

• Jakob Voltzmann er næstformand 

• Kurt Jægerfeldt er kasserer 

• Nina Tuxen er sekretær og indsat af VSB som ikke andelshaver 

• Per Juel Hansen er bestyrelsesmedlem og formand for VSB 

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af 2021. 
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Siden sidste generalforsamling 21. oktober 2021 og til nu er der handlet/ejerskiftet 7 andele og de nye 

andelshavere er: 

• Susanne og Palle Ringstrøm - Motorbåd 

• Joel Vest – kigger efter båd 

• Per Riff - Motorbåd 

• Trine Thorup og Knud Erik Strøyberg Klint – Sejlbåd 

• Ander Uldal – kigger efter båd 

 

Interessen for at købe andel i vores havn er fortsat stor men i forbindelse med ovennævnte ejerskifter er 

en del dog sprunget fra. Nogen har fundet plads i anden havn mens andre har ændret planer. Hertil 

kommer at 3 på ventelisten ville komme med meget store både som vi pt. ikke med sikkerhed kan anvise 

plads til. Derfor har de ikke har ønsket at købe en andel nu, men vi har tilbudt, at de kan bevare deres 

plads på listen og så må vi se på situationen næste gang der kommer andele til salg. 

 

Ventelisten er pr. 1.4.2022 på 46.  

 

Vinterstormene har ikke medført nævneværdige skader på havnen og der ser ud som om de 

forstærkninger af moler mm. vi gennemførte 2020 har været tilstrækkelige. 

 

Mastekranen fik sit årlige eftersyn d. 11. marts og vores ildslukkere og redningsstationer på broerne er 

ligeledes blevet serviceret. Så denne del er klar til den kommende sæson. 

 

Regnskab for 2021 er revideret og viser et driftsoverskud før afskrivninger på kr. 12.040,00. Vi havde 

budgetteret med et underskud på kr. -46.000,00. Årsagen til det bedre resultat skyldes at vi brugte mindre 

på vedligeholdelse end budgetteret samt at vores jubilæumsarrangement ikke blev gennemført. Øvrige 

poster herunder afskrivninger passer med budgettet. 

 

Pladsfordelingen for den kommende sæson har ikke været så kompliceret som i 2020 og 2021. Den 

nuværende sammensætning af flåden betyder at vi er ved at opnå en vis fleksibilitet for eksisterende 

andelshavere der ønsker større båd. 

 

Der er for mange år siden fastsat en maksimal størrelse på både der kan ligge i havnen på 46 fod i længden 

– dog 14,50 m overalt incl. udhæng af ankre, bovspryd, badeplatform etc. Maksimal bredde er 4,60 m. 

Begrundelsen er at størrelsen på vores pladser og havnebassin sætter en grænse for hvor store både man 

sikkert kan manøvrerer og fortøje forsvarligt. Vi har nu også sat en præcis grænse for hvor lange master 

der kan vinteropbevares på 19 m og en grænse for hvor tunge både der kan tages på land på 12 tons.  

 

VIGTIGT: Overvejer I at anskaffe en større båd så orienter bestyrelsen inden I køber for det er ikke sikkert 

vi på kort sigt kan anvise plads til en båd over 36 fod og eller mere end 3,50 m i bredden. 
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Med hensyn til vedligeholdelse af havnen så planlægger vi en efterfodring/opretning af den indvendige 

stenmole fra mastekranen og hen til kajakbroen incl. siderne ved slæbestedet. Herudover vil broerne blive 

gennemgået og dårlige/løseplanker udskiftet/fastgjort.  

 

Vi ville gerne behandle broerne for Algevækst men miljøhensyn gør at man ikke længere må sprøjte som 

vi tidligere har gjort så vi kommer nok til at leve med broerne som det er medmindre vi finder en alternativ 

og overkommelig løsning. 

 

Jakob Voltzmann orienterede om de nye udfordringer med væsentlig stigende elforbrug i havnen heraf 

sikkerhed, brandfare, forsikring, galvanisk tæring samt forventning om flere el både i havnen i fremtiden. 

Piet redegjorde for vandrestrøm. Se bilag. 

VSB/VSL vil arrangere en klubaften med foredrag om el, forsikringer og galvanisk tæring.  

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen. Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 

 

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2021 

Kurt Jægerfeldt fremlagde regnskabet for 2021. Regnskabet var fremsendt til deltagerne på forhånd (se 

bilag 1). 

Der er et overskud på 12.040 kr. imod et budgetteret underskud på 46.000 kr.  det skyldes mindre 

vedligehold og ingen afholdelse af jubilæumsfest. 

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet. 

Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 

Kurt Jægerfeldt fremlagde budgettet for 2019, som også var udsendt sammen med indkaldelsen. 

Budgetter er baseret på at vi ikke vil opbygge yderligere formue, lave efterfodring af sten fra mastekran 

til kajakbro og forventer stigende elpriser. 

Forslag til ny mastekran blev fremlagt af Per Hammel og Frank Høyer Rasmussen – se bilag 

Der er ønske om at få en rammebevilling på 300.000 kr. til en helt ny mastekran. hvilket vil give en udgifts 

forøgelse på ca. 1000 kr./år svarende til ca. 10 kr. pr. andel i 30 år. 

Der blev stemt om en ramme bevilling.  44 stemte for, ingen imod og 2 stemte ikke. 

Generalforsamlingen godkendte budgettet. 
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Ad 5. Bestyrelsens forslag til havnekontigent for 2022 

Bestyrelsen foreslog uændret Havnekontingent for 2022. 

Generalforsamlingen godkendte uændret havnekontingent. 

Ad. 6. Bestyrelsens forslag til værdiansættelse for andelsbeviser. 

Bestyrelse foreslog uændret værdiansættelse til 80.000 kr. pr. andel 

Generalforsamling godkendte uændret andels værdi. 

Ad 7. Behandling af indkomne forslag 

Vinterbaderne ønsker at udvide medlemsantallet fra 150 til 200. se bilag 3 

Iflg. Optælling så er der mellem 17-25 badende pr. dag. Der var diskussion om toiletfaciliteterne, denne 

vinter har der være prøveordning med benyttelse af VSB toilet (glasparti) samt bade faciliteter som der 

betales for. Der kom spørgsmål om der evt.  kunne opstilles/bygges et toilet i nærheden af deres sauna. 

Der blev stemt om udvidelse af medlemstallet. 39 stemte for, 1 stemte imod og 6 stemte ikke. 

 

Ad 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 

 Næstformand Jakob Voltzmann — modtager genvalg 

 Kasserer Kurt Jægerfeldt — modtager genvalg 

 Bestyrelsesmedlemmer udpeget af VSB — Per Juel Hansen og Nina Tuxen  
 Bestyrelsessuppleant 1 Thomas Hermann — modtager genvalg 

 Bestyrelsessuppleant 2 Henrik Vahlun — modtager genvalg 

 Ekstern revisor — Beierholm  Revision genvælges 

 Foreningsvalgt revisor Arne Kemp — modtager genvalg 

 Foreningsvalgt revisorsuppleant 1 Johnny Olsen — modtager genvalg 

 Foreningsvalgt revisorsuppleant 2 Søren Holmbom — modtager genvalg 

Generalforsamling genvalgte følgende: Jakob Voltzmann, Kurt Jægerfeldt, Thomas Hermann, Henrik 

Vahlun, Beierholm Revision, Arne Kemp, Johnny Olsen og Søren Holmbom enstemmigt. 

Ad. 8 Eventuelt. 

Bestyrelsen bad om en tilkendegivelse af om vi ønsker en udvidelse af flere havnepladser og andelshavere.  

Der var afstemning ved håndsoprejsning og der var ingen som ønskede havne udvidelse. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.  

Formand, Frank Høyer Rasmussen takkede for en god generalforsamling. 
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Herefter sluttede generalforsamlingen, formanden takkede dirigenten for et veludført hverv og inviterede 

på mad og drikke. 

Dirigent Formand 

 

Anders Terkildsen Frank Høyer Rasmussen Nina Tuxen 
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