1

Generalforsamling 2010
Formanden bød velkommen og åbnede hermed generalforsamling nr. 79. Han var glad for, at så
mange kvinder også var mødt op.
Aftenen startede med ½ minuts stilhed for de afdøde sejlerkammerater, og herefter blev klubsangen
sunget.
Punkt 1.

Godkendelse af forretningsorden

Inden formanden gik videre i programmet ønskede et medlem, at vi startede med at godkende
forretningsordenen for VMK. Denne blev enstemmigt godkendt.
Formanden kunne oplyse, at Henrik Iversen fra Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune var inviteret
til at komme til mødet i aften, idet der er kommet væsentlige ændringer i projektet om ny
lystbådehavn i forhold til de skitser, vi tidligere har set. Formanden kunne fortælle, at vi har afholdt
2 fællesmøder med Sejlklubben Neptun for at få fælles fodslag og dermed få optimal indflydelse på
udfærdigelsen af ny lystbådehavn. Store dele af det, der har været arbejdet med i næsten 3 år er
væk, og der er blevet fremlagt et mere skrabet forslag på grund af den økonomiske situation,
kommunen er i.
Punkt 2.

Valg af dirigent

Formanden ønskede at vi valgte dirigent nu, så vi hurtigst muligt kunne få Henrik Iversen til at
komme med sit indlæg. Bestyrelsen foreslog Hugo Christensen til dirigent, og da der ikke var andre
emner, blev Hugo Christensen valgt.
Hugo Christensen takkede for valget og indledte med at håbe på en sund og fornuftig debat. Han
åbnede generalforsamlingen med at erklære den for lovlig indvarslet.
Herefter blev generalforsamlingen suspenderet, og Henrik Iversen fra Teknisk Forvaltningen fik
ordet.
Henrik Iversen startede med at oplyse, hvad status er p.t. Baggrunden for det reviderede projekt er
selvfølgelig økonomien, da en ny lystbådehavn skal kunne finansiere sig selv. Henrik Iversen lagde
plancher på overheaden, så alle kunne se de nye skitser. For at få penge til den nye lystbådehavn,
skal der sælges nogle byggeretter til nye erhvervs- og boligejendomme, så det gælder om at finde
nogle investorer, der vil købe jord og bygge ejendomme. Når det er gjort, så er der penge til at lave
en lystbådehavn – men ikke før, for kommunen har ingen penge. Der arbejdes meget hårdt på at få
salget i gang, og der er interesserede, men tiderne er ikke lige til at gå i gang endnu. Kommunen tror
dog på at det lykkes, så vi kan få lavet en ny og moderne lystbådehavn, som kan bruges i mange år
frem i tiden. Der skal graves kanaler, der skal laves punkthuse med butikker og restauranter. På
søsiden skal de både, der ligger ud til den nuværende sejlrende flyttes for at skabe nye pladser. Det
er der mulighed for ved opgravning til nye broer. Henrik Iversen viste de nye muligheder for broer,
og det bliver der lavet lokalplan på. Der skal laves undersøgelser for opgravningen. Der bliver lavet
en ny halvø, hvor klubhusene skal ligge, idet de eksisterende klubhuse bliver revet ned. Der skal
også laves nye parkeringspladser. Der skal laves en ny mole, hvor der kan køres på med biler. Der
skal laves en ny estakade, så der kan lukkes for bølgeskvulp, så lystbådehavnen kan klassificeres
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som A-havn, hvilket har været et ønske fra klubbernes side, lige som det har været et ønske, at der
kommer flydebroer. Der er en tidsplan, som er afhængig af salg af grunde. Hovedbroen skal laves
først, og herefter ny estakade. Allerede i efteråret 2010 påbegyndes etableringen af broen ved
kajakklubben, der skal være på en flydende bro. Der skal tages et brostykke op ved den eksisterende
hovedbro, hvorefter der kan sejles igennem med uddybningsbåden, der så skal uddybe til den nye
kajakklub. Herefter reetableres broen igen, så nuværende areal kan bruges igen, indtil etableringen
af den nye lystbådehavn kan påbegyndes. Herefter skal der oprenses i nuværende havneareal.
Efter oprensningen skal der lægges nye flydebroer ud og laves nye spunser. Der henvises til
tegningen på VMK’s hjemmeside, hvor forslag til ny lystbådehavn findes. Enkelte spurgte til
økonomien for sejlerne, men Henrik Iversen kan slet ikke komme ind på dette spørgsmål. Der
sidder 2 formænd – l for Sejlklubben Neptun og 1 for VMK, der holder møder med Vejle
Kommune om spørgsmålet. Der var stor spørgelyst, hvor alle fik en så grundig forklaring som
Henrik Iversen havde mulighed for at give, bl.a. om en forsikring af, at Vejle Lystbådehavn bliver
klassificeret som A-havn. Henrik Iversen kunne sige, at målet er at lave en A-havn ved etablering af
bølgebrydere. Byrådet er i hvert tilfælde bevidst om, at vi trænger til en ny lystbådehavn. Henrik
Iversen tilbyder at komme igen, når vi atter mangler en orientering.
Herefter tak til Henrik Iversen for en grundig gennemgang af de nye reviderede planer for Vejle
Lystbådehavn. Medlemmerne bedes holde sig á jour på VMK’s hjemmeside.
Generalforsamlingen blev herefter genoptaget.
Punkt 3.

Formandens beretning

Formanden håbede medlemmerne var tilfredse med Henrik Iversens gennemgang af planerne for ny
lystbådehavn. Det ville være rart, hvis der allerede nu var noget konkret at tage stilling til. Om 1
måned til 1½ måned vil formændene blive indkaldt til møde med kommunaldirektør og jurister ved
kommunen, hvor de økonomiske aspekter skal drøftes. Formanden regner med, at det bliver en hård
diskussion, for vi sidder med gode bygninger og spørgsmålet er så,hvordan de bliver værdisat.
Kommunens indstilling er, at vi ikke skal have noget for dem, for ifølge de servitutter der er, skal vi
indenfor 2 år bare flytte ud, og så skal området rengøres og klargøres til den nye havn. Hertil har
formanden oplyst til kommunen, at så går vi i pressen, både den skrevne og i TV. Håber dog på, at
vi indenfor 1 år ved noget mere. Herefter gik formanden over til den almindelige beretning. Det har
jo været en lang og kold vinder, men vi har været forskånet for oversvømmelser af Estakaden og
klubhuset. Vinteren har ikke været så hård ved broer og pæle som frygtet, og Kim vil give en
orientering om dette senere. Sidste år fik vi ny forpagter af Estakaden. Der har været lidt skriverier i
avisen – noget har været berettiget og noget uberettiget – dog er de fleste af klubbens medlemmer
rigtig godt tilfredse med maden og med priserne. Det er nu igen til at betale sig fra en spisning i
Estakaden, så medlemmerne er vendt tilbage til restauranten. Bestyrelsen har foretaget nogle nye
investeringer i årets løb. Vi har købt nye lamper til kr. 10.000,-og 70 nye stole til kr. 60.000,-. Der
skal udskiftes flere stole, men det venter vi med til næste år. Der er nu malet og sat i stand – dette er
dog ikke betalt af VMK, men af tidligere forpagter. Elmer, Anker og Ole har hjulpet med lys til
montrerne til skibsmodellerne og alt mulig anden hjælp. En stor tak til dem. Nogle enkelte
medlemmer gjorde indsigelse imod flytningen af Hjejlen, som tidligere stod i Kahytten. Man mente
ikke, man havde lov til at flytte den. Vi kontaktede tidligere formand Bent Lorentzen og tidligere
sekretær Erik Egebjerg, og ingen kunne huske nogen aftale om, at Hjejlen ikke måtte flyttes.
Hjejlen var foræret til klubben, og det er således bestyrelsens beslutning, hvor den skal stå. Vedr.
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Kahytten, så har der været noget diskussion om bestyrelsens beslutning om, at der skal være
rygeforbud i Kahytten. Der blev sat sedler op om rygning forbudt i Kahytten. Disse blev imidlertid
revet ned og overtegnet. Det var vi i bestyrelsen trætte af. Vi har således besluttet at sætte forbuddet
til afstemning senere – det skal således ikke være til debat i forbindelse med beretningen.
Vedr. havnefronten, så er der jo givet en udmærket redegørelse fra Henrik Iversen, så det vil jeg
ikke sige mere om.
I Havneudvalgsregi har vi besluttet at vi fra den kommende sæson vil have Vejle Lystbådehavn
med i Sejlerens, og det skulle jo gerne give anledning til flere besøgende. Der er allerede lavet en
side til Sejleren.
For 2 år siden påbegyndte Vejle Lystbådehavn køb af nye bådstativer – 82 stk. I efteråret blev der
igen anskaffet 44 bådstativer – økonomisk blev det finansieret ved at medlemmet betalte kr.
10.000,- mod at få sine penge retur igen, når medlemmet ikke længere havde båd i Vejle. Der
betales ingen årlig leje. Alternativ kunne medlemmet betale kr.5.000,- mod lejeafgift pr. år på kr.
425,-, og igen kunne de kr. 5.000,- betales tilbage ved fraflytning fra Vejle. Det er vores opfattelse,
at alle med de nye bådstativer er glade for dem. Et stort problem er vores portalkran, der var dyr i
reparation sidste år, og den er i stykker igen. Den er ved at være gammel, og skal senere udskiftes
med en svingkran i forbindelse med den nye havn.
Og hvordan er året ellers gået for vores lille klub. Ja vi havde standerhejsning den 25. april sidste år
i flot vejr. Vi fik som sædvanlig øl, vand og kransekage, og den nye forpagter Mads foreslog, at han
lavede en standerhejsningsmenu – flæskesteg – til kr. 50,-, hvor klubben betalte resten. Der var ca.
45 til spisningen og det var flot. Dette gentager vi i år til standerhejsningen den 24. april. Lidt mere
solidaritet efterlyses, så der kan skabes en positiv klubånd. Den 16. maj var der kræmmermarked i
regn og blæst. Bertha og Anker solgte pølser med brød samt drikkevarer og Marga og Ulla solgte
kaffe og brød. Jeg ved ikke, hvor meget der blev solgt, men vi hyggede os i hvert tilfælde sammen.
Pinseturen var på den anden side en fiasko. Vi skulle holde pinsetur sammen med Neptun – men der
var divergerende meldinger om, hvor turen skulle gå hen, og der kom kun ganske få. Der skal i år til
pinse laves et arrangement sammen med Neptun, hvor vi skal sejle til Brejning om fredagen, og om
lørdagen til Juelsminde, hvor vi har lånt klublokalet. Vi håber, der kommer en del medlemmer i år,
så vi kunne få lidt mere med Neptun at gøre – det er min fornemmelse, at der er koldt luft blandt
mange af medlemmerne til Neptun. Den 23. juni var der Sct. Hans fest med båltale af vores nye
borgmester Arne Sigtenbjerggård. Der var pænt med både i Andkærvig. Vejret var dejligt med svag
vind og mildt varmt vejr. Klubben var vært med pølser og øl og sodavand. Den 27. juni holdt
klubben grillfest. Tidligere var grillfesten i august måned, men p.g.a. ferie valgte vi at holde den i
juni måned. Bertha og Anker lavede vel tilberedt flæskesteg. Kurt spillede. Der var dog kun
mellem 42 og 47 medlemmer – det var lige lovlig få medlemmer, når der var lejet telt og arrangeret
musik. I år bliver det den 14. august. Anker og Bertha vil ikke længere lave maden, så der må andre
kræfter til. Formanden ønsker at nogen melder sig. Er der ikke større tilslutning, kan festen være i
Kahytten. Den 7. oktober var der bådejermøde sammen med Neptun. Der kom omkring 90
medlemmer. Det var en god og hyggelig aften. Den 5. november havde vi andespil. Der var som
sædvanlig 25 gode, fede ænder og masser af sidegevinster. Der var god stemning og højt humør.
Året blev sluttet af med afriggerfest den 14. november. Det havde vi aldrig afholdt før, men
medlemmerne var blevet snydt for 75 års jubilæet af forskellige årsager, og så syntes klubben at vi
skulle prøve at holde en afriggerfest. Vi var ca. 75 personer. Der blev serveret en rigtig god middag
med vin ad libitum, der var musik og dans. Det kostede for medlemmerne kr. 100,- pr. person –
klubbens andel var kr. 350,- pr. næse. Vi vil gerne holde afriggerfest igen, og håber på flere
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tilmeldinger. Til slut tak til bestyrelsen – tak til Elmer og Anker for det store arbejde, de laver, tak
til Hans Jørgen, der laver vores klubblad, der nu er meget flot. Også tak til Metha for at hun sørger
for pengene i kassen og tak til Ulla for referaterne.
Efter formandens beretning blev der stillet spørgsmål til rygeforbuddet i klubben, hvor medlemmet
stillede sig uforstående overfor en afstemning om emnet, da den offentlige rygepolitik siger, at der
ikke må ryges i offentlige lokaler. Formanden kan meddeler, at der kommer afstemning senere.
Dirigenten foreslog, at vi ventede med diskussionen til senere, men det ville medlemmerne ikke
acceptere. Elmer kunne meddele, at han har haft kontakt til Arbejdstilsynet, og meldingen er helt
klart derfra, at når der er offentlig adgang, må der ikke ryges i lokalet. Det skal således ikke til
afstemning, idet der er cirkulærer der siger, at der ikke må ryges.
Herefter kunne formandens beretning godkendes.
Punkt. 4.

Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben ved
kasserer Metha Häuser

Regnskabet er udleveret til samtlige medlemmer på generalforsamlingen. Da der er meget på
programmet vil Metha undlade at gå hvert enkelt punkt igennem, men bare læse hovedpunkterne
op. Herefter kan der stilles spørgsmål. Indtægterne har i alt været på kr. 389.704,- og udgifterne har
været på kr. 462.333,-. Der er således et lille underskud på kr. 78.172,-. En af grundene til
underskuddet er, at vi jo har fået ny forpagter på Estakaden. Der er ikke kommet indtægter ind i 2
måneder, idet der ikke skulle betales husleje i de 2 første måneder. Derudover er huslejen sat lidt
ned. Herefter redegjorde hun for budgettet for 2010. Der blev herefter stillet spørgsmål, bla. om
størrelsen på huslejen på Estakaden, og udgiften til fester. Metha oplyser, at p.g.a. nyt EDB-system,
har det ikke været muligt at lægge det gamle regnskab over i det nye system, men fremover skulle
der ikke være problemer. Der blev ligeledes stillet spørgsmål til udgifterne til Kahytten, hvor Metha
kunne oplyse, at det var maling af Kahytten udvendigt, der kostede det beløb, som fremgik af
regnskabet.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Punkt 5.

Fremlæggelse af revideret regnskab og fremlæggelse af budget for
lystbådehavnen v. regnskabsfører Anni Løff.

Også dette regnskab var udleveret til medlemmerne på generalforsamlingen. Anni Løff gennemgik
Regnskabet.
Budgettet for 2009 er det samme som for 2010. Der blev spurgt til udgiften til nyindkøbte stativer,
hvor man undrede sig over, at der var 10 ledige stativer. Til dette kunne Kim oplyse, at der ikke var
ledige stativer. Alle stativer er betalt og enten solgt eller lejet ud, og når der står nogle, så skyldes
det, at de personer der har stativerne, stadig ligger i vandet. Underskuddet på diesel skyldes, at
tankene lige var blevet fyldt op. Under punktet med stativleje kunne Kim oplyse, at han lejer
bådstativer ud, når der er både, der lige skal op på land.
Herefter blev regnskabet godkendt.
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Punkt 6.

Fastlæggelse af kontingent for klubben.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentbetaling. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Herefter var der et indlæg fra pælemester Kim Kragh der kunne fortælle, at de nye stativer er blevet
meget positiv modtaget. Han har ikke fået en eneste klage over stativerne, der ligeledes er nemme at
flytte rundt med. Der er stadig 4 år, hvor medlemmerne kan stå i de gamle stativer, men
havneudvalget har vedtaget, at vognstativerne ikke må stå på pladsen længere, og ejerne skal tage
dem hjem nu, og de må ikke komme igen. Kranerne er ved at være nedslidte, men der satses på at
holde de 2 kraner kørende, til den nye havn er kommet så langt, at vi kan få en ny svingkran. Prisen
på en sådan kran er ca. 1,1 mill. hvor en ny portalkran koster over 3 mill. Fordelen ved en svingkran
er, at den kan låses med en nøgle, så når Kim eller Carsten ikke er på havnen, så kan medlemmerne
selv betjene den op til 2500 kg. Sejlklubben Neptun efterlyser noget sådant, så de kan holde
stævner, hvor bådene kan tages op på land eller på trailere. Kim kan endvidere fortælle, at havnen
har valgt at købe en ny havnebåd. Den blå jolle, som de har nu kan ikke bruges, såfremt nogle sejler
på grund. Vedr. vinteren og det der er ødelagt, så fortæller Kim, at vi er så heldige, at vinteren kun
er rendt med ca. 25 pæle. Der er 3 både, der er gået ned i vinter. Og en lille opsang – der er sedler
på depotstedet hvor der står, at der ikke modtages malerbøtter, så det bedes alle overholde. Der er
nu stativbeviser til de personer, der har købt stativerne. I weekenden var der besøg af
miljømyndighederne, der var rundt og tale med de sejlere, der var i gang med bundmaling af
bådene. Nu går man virkelig op i, at der ikke bruges noget ulovligt. Miljømyndighederne har
lovhjemmel til at gå ind og lukke lystbådehavnen, såfremt bare 1 båd er påsmurt ulovlig
bundmaling. Kim appellere derfor til medlemmerne om at bruge godkendt bundmaling. Tak til
Kim for et godt indlæg.
Herefter blev ordet givet til Ulla Rosendal, idet der nu skulle uddeles nåle for jubilæer. Der er 2
personer, der har været medlem i 40 år, og det er Erik Egebjerg og Henning Rasmussen. Leo
Hildebrandt og Egon Dahl har været medlemmer i 25 år. Tidligere har det været sådan, at der kun
blev uddelt nåle ud til generalforsamlingen til de medlemmer, der er mødt op og derfor er der
nogen, der ikke har fået en nål, bla. Hardy Hansen, så han overrækkes en i dag. Fremover vil
medlemslisten blive gennemgået, og de personer, der ikke tidligere har fået nåle, får en tilsendt.
Efterfølgende kan Kurt Nielsen oplyse, at han også skal have en nål for 40 års medlemskab ligesom
Niels Eskildsen kan meddele, at han har været medlem siden 1978. Også Hugo og Britta Jensen fik
overrakt 25 års nålen.
Af ekstra 40 års jubilarer er der Georg Møller Nielsen, Børge Havn, Erik Hansen, Bent Kommerou,
Carl Jensen og Kurt Tværkær. Disse vil få nålene tilsendt. Alle de tilstedeværende jubilarer bliver
nu fotograferet til klubbladet.
Herefter var der kaffepause.

Punkt 7.

Formandsvalg i ulige årstal
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Punkt 8.

Valg af kasserer. På valg er Metha Häuser, som ønsker genvalg.

Metha Häuser blev enstemmigt valgt.
Punkt 9.

Valg til bestyrelsen

Rolf Hedetoft har ikke ønsket genvalg.
Hans Jørgen Schytz ønsker genvalg.
Der er indkommet forslag på Morten Solgård, der ikke er til stede i aften, men han har sendt en
skriftlig bekræftelse på, at han ønsker at stå til disposition til valg til bestyrelsen. Yderligere bliver
Erik Hvidtfeldt, Bruno K. Jensen og Kjeld Blirup foreslået til bestyrelsen. Efter en skriftlig
afstemning ser resultatet således ud:
Morten Solgård
Erik Widtfeldt
Kjeld Blirup
Bruno K. Jensen
Hans Jørgen Schytz

5 stemmer
18 stemmer
18 stemmer
31 stemmer
38 stemmer

Genvalg til bestyrelsen er Hans Jørgen Schytz. Nyvalgt til bestyrelsen er Bruno K. Jensen.
Punkt 10.

Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg er Kurt Nielsen som ønsker genvalg. Kurt Nielsen er enstemmigt genvalgt.
Punkt 11.

Valg af revisor

På valg er Herdis Petersen. Genvalgt
Punkt 12.

Valg er revisorsuppleant

Afgående Bruno Jensen er valgt til bestyrelsen, og i stedet vælges Kjeld Blirup til revisorsuppleant.
Punkt 13.
Beretning fra udvalgene.
Der har kun været 1 udvalg – festudvalget – som imidlertid har nedlagt sig selv.
Punkt 14.

Indkomne forslag

under dette punkt ønskede et medlem at få præciseret, hvem der egentlig har stemmeret. Til dette
kunne Kurt Nielsen dog svare, at det tidligere på en generalforsamling var blevet besluttet, at det er
medlemmet samt ægtefælle eller samlever, der har stemmeret. Der var en del diskussion om dette
emne, men der blev ikke lavet om på denne ordning. Skal der være en ændring i vedtægterne, skal
det godkendes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
– der skal stemmes personligt ved generalforsamlingen.
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Ved sidste generalforsamling var der forslag om at ændre klubbens navn til enten Vejle Sejl- og
Motorbådsklub eller Vejle Tursejler Klub eller bibeholde klubbens navn til Vejle Motorbåd Klub.
Der er herefter skriftlig afstemning. Resultatet blev at nuværende navn Vejle Motorbåd Klub fik 40
stemmer, Vejle Sejl- og Motorbåd Klub fik 12 stemmer og Vejle Tursejler Klub fik 0 stemmer. Det
er nu første gangs vedtaget og forslaget skal således på næste generalforsamling til endelig
afstemning.
Herefter havde Hans-Jørn Poulsen indsendt følgende forslag: VMK bøn undersøge, om der er basis
for at lave en underafdeling for de personer, der sejler speedbåde. Der er altid klage over disse
personer med deres måde at sejle på. Vi kan lade dem selv etablere en underafdeling og indføre dem
i klublivet. Bestyrelsen skal naturligvis være en aktiv del af denne underafdeling. Vi kan dermed
sikre os, at der er ansvarsforsikring på deres både. Endvidere foreslår Hans-Jørn at der på den
kommende generalforsamling indskærpes overfor ordstyrer og medlemmer, at forretningsordenens
punkt 10 overholdes. Ellers bør man drage konsekvensen og skride til bortvisning fra
generalforsamlingen.
Samtlige medlemmer på generalforsamlingen mente det var nogle gode forslag, og bestyrelsen
arbejder videre med forslaget om en underafdeling til speedbåde, ligesom de tager speedbådedelen
med til drøftelse med Henrik Iversen, så der kan blive lavet en særskilt plads til dem i den nye
lystbådehavn. Hans Jørgen Schytz kunne fortælle, at vi flere gange har drøftet problemet med
speedbådene i bestyrelsen og vi har tænkt på at indlemme dem i klubben ved evt. at tilbyde dem 1
års gratis medlemskab af klubben. Dette arbejder vi videre med.
Dirigenten vendte herefter endnu engang tilbage til rygepolitikken, hvor det endegyldigt blev slået
fast, at det er forbudt ved lov at ryge på offentlige steder, og da Kahytten er et offentligt sted, kan
der ikke mere ryges der. Hvad kan der så gøres, hvis forbuddet ikke overholdes. Bestyrelsen har
forgæves forsøgt at forklare de rygende i Kahytten reglerne, men hidtil har det ikke hjulpet.
Debatten om rygeforbuddet slutter nu – håber alle er så voksne, at de nu lader være med at ryge i
Kahytten.
Kjeld Blirup har via mail til formanden ønsket en uddybning af havneudvalgets arbejde og
kompetencer, og han siger nu, at han ikke rigtig har fået nogen forklaring herpå, udover en
forklaring på en masse ting, som han ikke har spurgt om. Formanden forklarer, at der allerede i
1970-erne blev nedsat et havneudvalg, hvor der er 3 medlemmer fra Neptuns bestyrelse og 3
medlemmer fra VMK’s bestyrelse samt pælemesteren. Havneudvalget er en selvstændig
organisation der kan beslutte, hvad havnens penge skal gå til. Formanden mener nu, at emnet er
uddebatteret.
Der bliver lidt diskussion på generalforsamlingen, og dirigenten må kalde til orden. Efterhånden er
der sivet så mange medlemmer fra generalforsamlingen p.g.a. det sene tidspunkt, at der kun er
ganske få tilbage. Vi fortsætter dog med næste punkt.
Punkt 15

Eventuelt.

Her er der et par medlemmer der stiller sig uforstående overfor den båd, der står foran Estakaden.
Det er imidlertid Estakadens parkeringsplads, men Kim har opfordret Mads til at flytte båden – og
han må slet ikke skrabe bundmaling af der. Dette er stoppet ifølge Elmer.
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På Brunos forslag til bestyrelsen, at de inden generalforsamlingen stiller op til debatmøde, får han
af bestyrelsen at vide, at det kan han selv arbejde for, når han er kommet i bestyrelsen. Beklager at
Bruno ikke har fået et skriftligt svar på sin henvendelse.
Kurt Nielsen beder bestyrelsen genoverveje spørgsmålet om hunde i Kahytten. Dette bliver ikke
håndhævet, da der er flere, der har deres hunde med ind i Kahytten. Kurt vil gerne kunne have sin
hund med, og bestyrelsen vil tage sagen op igen på et bestyrelsesmøde.
De fleste medlemmer var nu gået, og dirigenten erklærede en meget rodet og ustruktureret
generalforsamling for afsluttet.

Ref. Ulla Rosendal

