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Generalforsamling i VMK torsdag, den 14. april 2011

120 medlemmer mødte op til VMK’s årlige generalforsamling. På forhånd var medlemmerne
orienteret om, at det var en meget vigtig aften, idet medlemmerne i aften bliver bedt om at give
bestyrelsen mandat til at gå videre med planerne for den nye lystbådehavn.
Formanden bød forsamlingen velkommen og åbnede hermed generalforsamlingen. Herefter blev
forsamlingen bedt om at holde ½ minuts stilhed for de afdøde sejlerkammerater. Klubsangen blev
sunget, og hermed gik formanden over til punkt 1 – Godkendelse af forretningsordenen.
Forretningsordenen er udleveret til samtlige deltagere.
l.

Forretningsordenen blev godkendt.

2.

Valg af dirigent.

Kurt Nielsen blev foreslået og efterfølgende valgt.
Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste
dagsordenen og gav herefter ordet til formanden.
3.

Formandens beretning

Formanden fortalte om den lange vinter, hvor mange både måtte blive i vandet pga. den tidlige
frost. Kim kunne ikke tage bådene på land uden personlig risiko. Der er ikke sket de store skader på
broerne, idet kun 12 til 14 pæle skal udskiftes inden bådene kommer i vandet. Vores gamle flydebro
fra 1977 kører på sidste vers. Kim og Karsten er ved at reparere broen, så vi kan holde liv i den i år
og til næste år. Havde vi ikke en aftale med Vejle Kommune om bygning af vores nye havn, havde
havneudvalget måttet investere i en ny bro til ca. 1,2 mill. kr. med tillæg af omkostninger. En anden
udgift lystbådehavnen nu sparer, er uddybning af området. Alle ved havnen mangler vanddybde –
især sejlbådene. En udgift på mellem 2 og 3 mill. kr. kan det meget nemt løbe op i. Alle har hørt
om vor nye havneø. Kirk Kapital A/S har købt den store grund, som Neptun og VMK nu ligger på.
Neptun rives ned i november/december 2012. Kirk Kapital A/S overtager den grund, hvor Neptun
og sikkert også havnekontoret og vores klubhus samt toiletbygningen ligger på. Alle må vise
overbærenhed i nogle måneder i byggeperioden. Til gengæld får vi nye og moderne lokaler til
klubberne, nye havnefaciliteter, nye toiletter med familiebaderum, nye lokaler til klubbernes
faciliteter samt en ny restaurant. Estakaden og Kahytten er blevet forskånet for udgifter. Der har
ikke været oversvømmelse i vinterens løb. Vi har til gengæld haft problemer i Estakaden. Der har
været problemer med at indkassere huslejen og pr. 25. august 2010 så vi os nødsaget til at lukke
Estakaden. Efterfølgende havde vi en del problemer med kurator, men det lykkedes endelig at nå til
enighed, da vi købte alle de værdier boet havde købt i den tid, Mads havde forpagtningen. VMK er
kommet ud af problemerne uden tab.
Herefter berettede formanden om arrangementerne igennem hele året. Formanden håber, at
medlemmerne har været tilfredse med de arrangementer, der har været, og han opfordre flere til at
deltage.
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Beretningen sluttede med en tak til bestyrelsen.
l medlem roste bestyrelsens arrangementer.
l medlem savnede referater fra bestyrelsesmøderne.
Formandens beretning blev godkendt.
Dirigenten kunne herefter oplyse, at det var sidste beretning fra Benno Ravn, idet han går af som
formand.
4. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben v. kasserer
Metha Haüser.
Regnskabet er udleveret til samtlige medlemmer på generalforsamlingen.
Metha kunne oplyse, at vi p.t. er 454 medlemmer i VMK. Der er 5 æresmedlemmer og 20 passive
medlemmer.
Regnskabet og budgettet gennemgås.
Der var ingen spørgsmål til VMK regnskabet eller budget, som herefter blev godkendt.

5. godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for lystbådehavnen ved
regnskabsfører Annie Løff.
Annie gennemgik regnskabet og budgettet.
Herefter var der et medlem, der ønskede udgiften til Det Maritime Hus uddybet, idet huset slet ikke
er bygget endnu. Til det var svaret, at der havde været en udgift på kr. 45.000,- til en fundraiser,
som skal forsøge at få fondsmidler hjem til klubberne.
Regnskabet og budgettet blev godkendt.
6.

Fastlæggelse af kontingent for klubben

Kasserer Metha Haüser kunne meddele, at kontingentet for 2011 forbliver uændret.
7.

Valg af formand – ulige årstal

Afgående Benno Ravn – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ulla Rosendal.
Kjeld Blirup bliver foreslået af et medlem.
Dirigenten giver hver formandskandidat 2 min. til at præsentere sig og begrunde, hvorfor den pgl.
stiller op til formandsvalget.
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Herefter er der skriftlig afstemning.
Resultatet er, at Ulla Rosendal får 100 stemmer, Kjeld Blirup får 16 stemmer og 4 stemmesedler er
blanke.
Valgt til ny formand er Ulla Rosendal, der takker for valget.

8.

Valg til kasserer i lige årstal – ingen valg i år.

9.

Valg til bestyrelsesmedlemmer.

Afgående Anker Sørensen – ønsker genvalg
Afgående Elmer Petersen – ønsker genvalg
Afgående Ulla Rosendal – valgt til formand
Der skal således min. vælges 1 nyt medlem til bestyrelsen.
Medlemmerne foreslår genvalg af Anker og Elmer. Forslået er ligeledes Hardy Hansen, Jørgen
Nielsen, Kjeld Blirup. Benno Ravn ønsker at fortsætte som menig bestyrelsesmedlem.
Der er herefter skriftlig afstemning hvor der orienteres om, at der højest kan skrives 3 navne på
stemmesedlen.
Efter afstemningen er resultatet således:
Anker Sørensen 86 stemmer, Elmer Petersen 73 stemmer, Jørgen Nielsen 62 stemmer, Hardy
Hansen 56 stemmer, Kjeld Blirup 17 stemmer og Benno Ravn 8 stemmer.
Valgt til bestyrelsen er Anker Sørensen, Elmer Petersen og Jørgen Nielsen.
10.

Valg af suppleant

Afgående Jan Madsen – ønsker ikke genvalg
Medlemmerne foreslår Hardy Hansen og Kjeld Blirup.
Der er herefter skriftlig afstemning.
Resultatet er, at Hardy Hansen får 96 stemmer og Kjeld Blirup får 14 stemmer.
Valgt som suppleant til bestyrelsen er Hardy Hansen.
11.

Valg af revisor
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Afgående Hugo Christensen – ønsker genvalg.
Hugo Christensen genvælges til revisor
12.

Valg af revisorsuppleant

Afgående er Bodil Hawalescha – ønsker genvalg
Bodil Hawalescha genvælges til revisorsuppleant.
13.

Beretning fra udvalgene

Der er p.t. ingen udvalg.

Herefter uddelte Ulla emblemer for jubilæer til:
Henning Sørensen, der havde 50 års jubilæum
Preben Jensen, der havde 40 års jubilæum
Per Tandrup, der havde 40 års jubilæum
Egon Dahl, der havde 25 års jubilæum
Ulrik Kristensen, der havde 25 års jubilæum
Jan Frederiksen, der havde 25 års jubilæum
Erik Mørk, der havde 25 års jubilæum
Warny Jensen, der havde 25 års jubilæum
Et stort tillykke fra bestyrelsen til jubilarerne.

14.

Indkomne forslag

På vegne af Vejle Motorbåd Klub anmoder bestyrelsen generalforsamlingen om fuldmagt til at
indgå bindende aftale med Sejlklubben Neptun og Vejle Kommune om etablering af en ny Vejle
Lystbådehavn med tilhørende klubfaciliteter.
Fuldmagten gælder i et hvert henseende, såvel juridisk som økonomisk jfr. Vejle Motorbåd Klubs
vedtægter af 12. april 2007 § 7, inkl. at overdrage de af Vejle Motorbåd Klub ejede bygninger på
lejet grund beliggende Baadekajen 2-6, 7100 Vejle til Vejle Lystbådehavn I/S, ejet af Vejle
Motorbåd Klub med en ejerandel på 50% og Sejlklubben Neptun med en ejerandel på 50%.
Kan generalforsamlingen imødekomme ovennævnte anmodning?
Inden den skriftlige afstemning orienterede Hans Jørgen Schytz kort om medlemsmødet på Rosborg
Gymnasium. Vi får 730 pladser mod i dag 550 pladser og vi får 2300 – 2400 m broer. Broerne er i
EU udbud, så vi har ikke set præcis, hvilke broer vi får. Vi har entreret med revisor og advokat
udefra. Vedr. selskabsformen, er vi rådet til at etablere et I/S, som så leder den nye lystbådehavn
med 50/50 ejerskab. Det er ligeledes I/S der skal stå for bortforpagtningen af restauranten og stå for
den daglige vedligeholdelse. Der bliver 9600 m2 landplads – jernpladsen-, så vi kommer til at
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mangle vinteropbevaring. Vi får ny indsejling med en gravet rende. I okt., nov., dec., bro I og II
graves hvor de ligger og arealet skal frigøres. Marts 2012 skal nuværende broer erstattes af de nye
flydebroer. Havnefornyelsen skal efter planen være færdig i slutningen af 2012. Vedr.
miljøløsningen, så skal der være en servicehavn, hvor der skal graves en dok ind, så der kan tankes
diesel og benzin. Der skal være sugeanlæg til toiletter og der etableres en 30 ton svingkran.
Herefter er der spørgsmål fra medlemmerne:
Vil priserne være afhængig af salg af de yderligere 170 bådpladser. Svaret hertil er, at der på
driftsbudgettet er 1,2 mill. til hensættelse, og disse penge kan der gøres godt med i
overgangsperioden, indtil alle pladser er lejet ud.
Et medlem var nervøs ved I/S konstellationen, for sæt nu det ikke kunne gå, hæftede medlemmerne
så med deres private formue. Hertil blev der svaret, at det kun er klubben der hæfter med sin formue
– og dermed hæfter medlemmerne kun med deres indskud og medlemskontingent. Der er kun 2
interessenter – nemlig Sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub.
Et spørgsmål gik på, om budgettet med de næsten uændrede priser, også indeholdt udgiften til
klubøen. Svaret her var ja.
Der blev spurgt, om vi ingen hæftelsesparagraf har i vores vedtægter.
Svaret var, at Vejle Kommune etablere hele Vejle Lystbådehavn, og vores andel er 21 mill. kr. De
19 mill. kr. låner vi og de sidste 2 mill. kr. får vi ind på de nye pladser.
Anker Sørensen kunne oplyse til medlemmerne, at konsekvensen af at sige nej i dag til planerne er,
at så har vi intet. Uanset hvad vi gør, så kommer havnen alligevel, men uden vores indflydelse.
Et medlem synes, det var imponerende, at vi kan få en ny lystbådehavn næsten uden stigning.
Herefter gik vi over til den skriftlige afstemning. Resultatet blev, at 98 stemte ja, 8 stemte nej og 4
stemte blankt.
Hermed er det en realitet, at bestyrelsen arbejder videre med planerne for den nye lystbådehavn.
Indkommet forslag nr. 2 var fra Ole Haüser der ønsker, at generalforsamlingen pålægger
bestyrelsen for VMK i samarbejde med Sejlklubben Neptun og Vejle Lystbådehavn, at der senest i
forbindelse med Vejle Ny Lystbådehavn, arbejder for at etablere en effektiv
overvågning/vagtordning af både vand- og landpladser.
Der var overvejende flertal for forslaget. Kun 2 stemte imod.
Herefter gik vi over til indkommet forslag nr. 3 fra Kjeld Blirup, der ikke ser nogen anden udvej til
at få ro omkring klubben, end at indgive mistillidsvotum til hele bestyrelsen, hvor Kjeld Blirup vil
begrunde sit drastiske skridt på generalforsamlingen.
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Til dette sidste punkt kunne dirigenten oplyse, at idet Kjeld Blirup ikke skriftlig havde orienteret
hvad mistillidsvotumet gik ud på, skal han selv indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,
såfremt han ønsker dette forslag behandlet.
15.

Eventuelt

Et medlem kunne til emnet tyveri appellere til, at lyset på havnen blev repareret.
Medlemmerne blev opfordret til at melde ethvert tyveri stort og småt til politiet, så vi evt. kan få
politiet til at køre patrulje på havnen.
Anker Sørensen kunne fortælle om et par personer, der fotograferede bådene på havnen. Han
ringede til politiet, der straks kom på havnen. Personerne oplyste imidlertid, at de var fotoelever.
Bestyrelsen opfordres til at lave en speciel afdeling for træskibe.
Dirigenten erklærede herefter en velstruktureret og velgennemført generalforsamling for afsluttet.
Ref. Ulla Rosendal

