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Vejle Motorbåd-Klub      
Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere                          Stiftet  16  december  1932    

 

 

Referat af: 

Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub torsdag, den 9. april 2015 
 

 

 

Formanden bød alle velkommen, og traditionen tro sang vi vores klubsang. 

 

Igen i år har vi desværre mistet gode sejlerkammerater og der iblandt Mona, som formanden selv 

kendte. 

 

Formanden bad de tilstedeværende holde et øjebliks stilhed. 

 

1.  Godkendelse af Forretningsorden 

Forretningsorden blev godkendt 

 

2.  Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Herdis Petersen, Herdis Petersen blev valgt 

 

3.  Formandens beretning 

Vanen tro vil jeg starte min beretning med et kort tilbageblik på det år, der er gået siden vi 

havde generalforsamling sidste år. 

Det har jo været et år, hvor der er sket rigtig mange spændende ting – og hvor indvielsen af 

sejlerøen med vore nye klubfaciliteter for mig, nok får førstepladsen af de mange oplevelser. 

 

På klubplan har vi desværre igen i år mistet medlemmer. 29 personer er slettet på grund af 

manglende kontingentbetaling, og 15 har meldt sig ud pr. mail eller telefon – i alt har vi således 

mistet 44 medlemmer.  En lille trøst er dog, at vi har fået 28 nye medlemmer, så vi nu er oppe 

på 258 medlemmer. Jeg kan dog oplyse, at nedgangen i medlemsskaren er generelt for mange 

havne, men jeg synes dog, at vi kan spore en vis optimisme m.h.t. det økonomiske opsving. 

Vore sponsorer tror dog stadig på os, idet vi har fået en indtægt fra annoncørerne på i alt kr. 

29.500,-, og det er en stigning på 4.500,- i forhold til sidste år, og det synes jeg er utrolig flot. 

 

Som jeg har sagt de øvrige år, så er det jer medlemmer, der er de bedste til at promovere vores 

klub og herunder vores lystbådehavn, ved at dele klubblade og brochurer ud hvor I kommer 

frem på jeres sejlture. Flere medlemmer i klubben og flere solgte bådpladser gavner i høj grad 

vores fælles økonomi. 
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Vi har haft en vintersæson med flere spændende arrangementer og medlemsaftener. 

 

Sæsonen 2014 blev skudt i gang med kanonskud og fælles standerhejsning med Sejlklubben 

Neptun, og om aftenen var der fælles standerhejsningsfest.  Det vil vi gentage i år, hvor der jo er 

standerhejsning lørdag, den 25. april kl. 14.00. 

 

Med sponsorstøtte fra Boligforeningen Østerbo var der sejltur med vore handicappede 

medborgere den 9. juni. Vores æresmedlem Erik Egebjerg, der er i gang med at se alle vore 

gamle protokoller igennem, havde fundet et notat fra generalforsamlingen i 1964, og ud af det 

notat kunne han se, at der blev foreslået, at VMK i lighed med andre byer, skulle arrangere en 

tur for gangbesværede. Så det var altså 50 års jubilæum med handicapsejladsen. Jeg synes, det 

er utrolig flot, at arrangementet har kunnet finde sted igennem så mange år.  

 

Så var der Sct. Hans, hvor bestyrelsen havde valgt at flytte arrangementet fra Andkærvig til 

lystbådehavnen. Det var bl.a. begrundet i, at vi ikke længere kunne få træ sponseret fra det 

tømrerfirma, vi plejede at få fra, da firmaet lukkede. Med hjælp fra et par medlemmer fik vi 

lavet en platform, hvor vi havde placeret både bål og heks, og sejlet den ud i Skyttehusbugten.  

Platformen gik til, men i år er Morten i gang med at lave en ny. Arrangementet sidste år blev 

holdt sammen med Neptun, og det vil også ske i år. 

 

Den 21. juni kunne vi så endelig indvie vore sprit nye klubø med de lækre klubfaciliteter. Men 

indrømmet, vi kunne jo godt have brugt en større sejlerstue og en større samlingssal, men nu er 

det om at glæde sig over det vi har fået og fortrænge det, vi ikke ikke har fået. Vi kan bryste os 

over at have forvandlet et nedslidt og trist havneområde til en ny, smuk og funktionel bydel med 

faciliteter, som det ikke er mange lystbådehavne forundt at have rådighed over.  

 

I august måned var der Vild med Vand, og jeg skal love for, at vi fik vand. Alle 

arrangementerne druknede i regn. Dog ikke i vores sejlerstue, hvor der dagen igennem var fuldt 

hus. Der blev solgt alle de pølser, vi kunne skaffe og solgt spandevis af kaffe og alt det kage, 

tøserne havde bagt. Jeg tror heller ikke, der var ret megen gang i de forskellige kræmmerboder. 

Vi må håbe, vejrguderne er os noget venliggere stemt i år, når Vild med Vand atter løber af 

stablelen.  

 

I efteråret var der andespil, og det var jo som sædvanlig et tilløbsstykke, hvor mange 

medlemmer mødte op. 

 

Året 2015 skød vi som sædvanlig i gang med vore Nytårsreception den 3. januar. Også her 

mødte mange medlemmer op til en hyggelig dag med masser at snak med sejlervennerne og god 

mad der gled ned godt hjulpet af øl og snaps og dejlig salonmusik fra Hugo. 

 

Så startede vinterens medlemsarrangementer, hvor vi allerede den 20. januar havde en 

spændende aften med Erik Hvidtfeldt, der øste ud af sine mange års erfaringer med el 

installationer. 

 

Den 20. februar var det tid for at planlægge klargøringen af båden, og vi havde derfor valgt at 

invitere Søren Thomsen, der demonstrerede Rent Skib produkter. Søren viste i praksis, hvordan 

produkterne kunne anvendes mest hensigtsmæssigt. 
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Den 10. marts sagde vi officielt god dag til vore nye medlemmer ved en medlemsaften, hvor vi 

orienterede om Vejle Motorbådklub og Vejle Lystbådehavn. 

 

Så skulle bådmotoren trimmes, og derfor havde vi allieret os med VOLVO i Kolding der kom 

og fortalte om vedligeholdelse af vore motorer. Aftenens højdepunkt var, da der rullede en 

pølsevogn ind foran sejlerstuen med alle de pølser og hotdogs, vi kunne spise.  

 

Den 28. marts var vi på togt med Marinehjemmeværnet, der havde sejlet et af deres skibe til 

Vejle Havn. Da vi kom ombord blev vi budt velkommen af rekrutteringsofficer Thomas Lund, 

og der var dækket bord med kaffe og hjemmebagt kage. Vi fik en del information om 

hjemmeværnet og så kunne vi ellers gå rundt på skibet, der i mellemtiden havde lagt fra land for 

at sejle til Trelde Næs. Hjemad var der mand over bord øvelse, og så blev der ellers lukket godt 

op for de 2 store lastvognsmotorer så vi kunne se, de store hækbølger. Så stod hovmesteren igen 

på pinde for os, hvor han havde dækket op med øl, vand og sandwich.  

 

Alt i alt synes jeg, bestyrelsen havde lavet et spændende program for vinteren, og så er det jo op 

til medlemmerne at møde op. Hold jer ajour med vores hjemmeside og i medlemsbladet. 

 

 

Beretning fra Havnen 

 

I min beretning fra havnen vil jeg starte med bådejermødet den 9. oktober sidste år. Det var 

Neptun, der stod for bådejermødet.  

 

Medlemmer fra både Neptun og VMK var mødt talstærkt op for at få en orientering om status 

på Vejle Lystbådehavn. Medlemmerne blev orienteret om, at kommunen, der jo ejer 

hovedbroen, arbejder på dekoration af broen. Vi vil jo gerne have små hyggelige siddebænke på 

broen, og de mange skoleklasser, der har været nede for at se havnen, er kommet med forslag 

til, hvad hovedbroen kan bruges til.  Der er opsat iskiosk, og det har været meget positivt. Der 

arbejdes på at lave noget traditionel jazz til sommer, så vi kan få noget liv på havnen. Der er nu 

opsat en kaffemaskine i Sejlerstuen, så man kan købe frisklavet kaffe og kakao. 

Sejlerværkstedet er færdigt og klar til brug for alle medlemmer af de 2 klubber.  

Der var en god stemning på bådejermødet med flere relevante spørgsmål. 

 

Bygningsmæssigt er vi ikke helt i mål endnu, og derfor vedtog Havnebestyrelsen at få en 

uvildig bygningsrådgiver til at gennemgå byggeriet, inden vi siger endelig ja til at overtage den. 

Bygningsrådgiveren er færdig og der er udarbejdet en rapport over de fejl og mangler der er ved 

byggeriet. Der er nu kommet tilbud på elefantriste, som skal lægges, hvor der nu er træ i revnen 

på hovedbroen, og når de er lagt, kommer der hammer på det sidste stykke.  Mellemgangen ind 

til elevatoren lukkes nu med dobbelt ståldør ud mod porten og en enkelt dør ind mod elevatoren. 

Vi håber alt snart er i orden, så vi kan sige et endeligt farvel til alle de håndværkere, der har gået 

her.  

 

Der er gravet ny indsejling ved Østestakaden der for længes, men der er endnu ikke udlagt 

bøjer, så indtil det er klaret, benyttes den gamle indsejling. Arbejdet er lovet færdig inden 

sejlersæsonen, men selvfølgelig med den sædvanlige kommunale elestik.  
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Medlemmerne kan nu køre ud ad hovedbroen ud til bådene. Det har lettet mange, idet man 

slipper for at slæbe alle de tunge ting til og fra båden. Vi arbejder i øjeblikket med at finde den 

helt rigtige løsning til videoovervågning af området. Det er dyrt, og vi laver det nok i etaper. 

Hovedbroen med bommen og porten har 1. prioritet, idet vi gentagne gange har været ude for, at 

unge mennesker har smadret glasset ved bommen, og er kørt ud. Det har været om aftenen. 

Politiet har været her et par gange, når der har været problemer.  

 

Når I nu kommer ud på broerne, så vil I se, at vi har fået nye vandslanger med Vejle 

Lystbådehavn præget på. Det er for at forhindre tyveri af vandslangerne. Jeg kan da ikke 

forestille mig, at der er nogen der har lyst til at have en vandslange hjemme med det tryk på.  

 

Så er der kommet cykelstativer op ved hver bro. Har du brug for cykelskuret, så vær 

opmærksom på, at det er flyttet ud under trappen ved Ungdomsafdelingen, og endelig er der 

opsat små flagstænger ved hver bro.  

 

Vi er i øjeblikket i forhandling med ejendomsmæglerfirmaet Danbolig v. Gert Stokkendal om 

sponsering af en touchskærm til ophængning i porten, ligesom Gert Stokkendal vil sponsere 

reklamer på vore bagagevogne.  

 

Der er afsat penge i budgettet til at få Andkærvigbroen sat ud. Pælene ved Andkærvig skal tages 

op og rammes ned, så de står lige. Så skal der udlægges bøjer. Morten er i gang med at indhente 

tilbud til ramningen.  Jeg håber, vi får broen reetableret i år, så vi atter kan nyde det dejlige sted. 

Det var lidt af en ynk sidste år, hvor der hverken var bøjer eller standere oppe.  

I år sørger Steen også for, at få Cash Loaderen til at modtage udenlandske betalingskort og 

kreditkort. Det var en stor mangel sidste sejlersæson. 

 

Vi har været alle broerne igennem og har kunnet konstatere, at der var flere gratister i havnen – 

både der bare lå uden betalingsmærker, og som så forladte ud. Disse både er i færd med at blive 

sejlet over til mastekranen, hvor Morten vil tage dem op og sætte dem over i et hjørne. Bådene 

bliver så ikke udleveret, før der er betalt. 

 

Havnepersonalet starter rundering på broerne hver dag fra sejlersæsonens start. 

 

Endelig så kan jeg oplyse, at der kan betales for pladsleje over betalingsservice fra næste 

udsendelse af regning fra havnen. 

 

Jeg håber, vi får en fantastisk sommer ligesom sidste år, hvor havnen var godt besøgt af turister 

fra flere lande, og vi håber selvfølgelig på, at der kommer endnu flere i år når det rygtes, at 

vores havn er et dejligt sted at holde ferie. 

 

Der er faktisk enkelte gæstesejlere, der har sendt takkemails, hvor de roser vores fantastiske 

havn og skriver, at de glæder sig til at komme igen. Mund til mund reklamen er jo nok den 

bedste reklame. 

 

Havnens regnskab bliver senere læst op af vores havnechef, og her kan I høre, at vi har en 

fornuftig økonomi, og så har vi selvfølgelig fået en fremragende havn.  
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Så vil jeg slutte min beretning med at rette en stor tak til tøseklubben for alt deres arbejde med 

at bage, lave flotte lagkager, smøre mad, lave kaffe og i det hele taget servicere os, når vi har 

arrangementer her i klubben. Det er som jeg tidligere har sagt, en stor besparelse for klubben, at 

Tøserne klarer dette arbejde. 

 

Også en stor tak til alle de frivillige hjælpere og i det hele taget til alle dem, der altid er parate til 

at give et nap med, når vi har behov for hjælp. 

 

Også tak til den siddende bestyrelse for et rigtigt godt samarbejde 

 

4.  Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben 

Regnskabet er godkendt af revisorerne. De største udsving er på kontingenter, hvor vi nu er på 

149.000,00 kr., hvilket skyldtes fald i medlemstal. Indtægter i alt 233.156,65 kr. hvilket er et 

lille fald i forhold til 2013. Møder angående bestyrelsen er steget lidt grundet afholdelse af 

konference. 

Udgifter i alt på 232.311,69 kr. 

Der er nu et underskud på 10.810,63 kr. 

 

Status 

Beholdning i alt 31-12-2014 på 609.893,78 kr. 

 

Aktiver i alt 2.813.813,81 kr. 

 

Passiver i alt 2.813.813,81 kr. 

 

Regnskabet er godkendt 

 

Budget for 2015 

Indtægter i alt 228.000,00 kr. 

Udgifter i alt 230.000,00 kr. 

Afskrivning i alt 10.000,00 kr. + 6.000,00 kr. i afskrivning på kontormøbler. 

 

Budgettet er godkendt 

 

5.  Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for 

i. Vejle Lystbådehavn I/S 

V. Havnechef Steen Andersen  

 

Indtægter i alt 3.740.659,00 kr. 

Udgifter i alt 2.449.383,00 kr. 

Resultat før ekstraordinære poster  

+1.291.712,00 kr. 

Årets resultat  

+446.712,00 kr. 

 

Aktiver 

Anlægsaktiver i alt 6.696.000,00 kr. 

Omsætningsaktiver i alt 1.508.594,00 kr. 
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Aktiver i alt 8.204.594,00 kr. 

 

Passiver 

Egenkapital SNV 2.392.622,00 kr. 

Egenkapital VMK 2.392.622,00 kr. 

Egenkapital i alt 4.785.244,00 kr. 

 

Gæld i alt 3.419.350,00 kr. 

 

Passiver i alt 8.204.594,00 kr. 

 

Der blev spurgt til lokaleleje. Dette dækkede også over arealleje. 

Der blev spurgt til difference varestatistik, hvor de 193.127 kom fra. De stammer fra 

indkrævede betalinger, der ikke var regnet med. 

Spørgsmål om hvorvidt kranudgiften kan samles i foråret. Det vil ikke være en fordel. 

 

Budget 

Indskud er sat til 336.000,00 kr. der er interesse for at ligge i havnen, men idet der er gang i 

bådsalget, så er der også kommet opsigelser. 

Bruserum er sat til 0. sandsynligvis en fejl. 

 

Indtægter i alt 3.867.000,00 kr. 

 

Udgifter 

3.806.000,00 kr. 

 

Året resultat før ekstraordinære poster 3.806.000,00 kr. 

Der blev spurgt til de 1.4 millioner til Vejle Kommune. Det er afdrag, der nu begynder at 

forfalde til Vejle Kommune. 

Der blev spurgt til hvad der er renter og hvad der er afdrag af de 1.4 millioner. 

Svaret er at de 1.4 millioner er ekstraordinær afdrag. Det er ca. 50/50 det første år renter-afdrag. 

 

Godkendelse af budgettet 

 

6.  Fastlæggelse af kontingent for klubben 

Bestyrelsen foreslår kontingentet bliver uændret 

Vedtaget 

 

7.  Valg af formand – afgående Ulla Rosendal, modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen peger på Bøje Sørensen. 

Der blev foreslået Johnny Jensen 

 

Der blev stemt – 77 afgivne stemmer. 30 til Bøje Sørensen. 45 til Johnny Jensen og 2 blanke. 

 

Johnny Jensen er hermed valgt som ny formand. 

 

8.  Valg af kasserer – lige årstal 

Der skal ikke holdes valg i år. 
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9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

ii. Afgående Anker Sørensen – modtager ikke genvalg 

iii. Afgående Birger Abel – modtager ikke valg til bestyrelsen 

iv. Afgående Kjeld M. Sørensen – modtager ikke valg til bestyrelsen 

Der blev foreslået 

Elmer Pedersen, Benny Sørensen, Bøje Sørensen og Kjeld Blirup 

 

Der blev stemt  

- Elmer Pedersen fik 55 stemmer 

- Benny Sørensen fik 52 stemmer 

- Bøje Sørensen fik 55 stemmer 

- Kjeld Blirup fik 22 stemmer 

 

De valgte er hermed Elmer, Benny og Bøje 

 

Ulla sagde tak til Anker: Anker har i flere år været næstformand i VMK og Ulla kan næsten 

ikke forestille sig en klub uden Anker. Ulla er sikker på, at Anker var forsat, hvis ikke han var 

blevet syg. Anker kender til alt, hver en skrue og hver en møtrik på havnen og manglede der 

noget, så havde Anker det meste på lager. Anker var primus motor til grillaftenenerne og tændte 

op i grillen med kul, så pølserne og kødet kunne blive grillet på bedste vis.Anker var god til at 

tage imod nye medlemmer. Tusind tak for det store arbejde. Vi ved du har haft et godt bagland i 

Berta. 

Som tak for den store indsats i bestyrelsen udnævnes Anker til æresmedlem. 

 

10.  Valg af suppleant 

v. Afgående Birger Abel – modtager ikke genvalg 

Der blev foreslået 

Keld Blirup og Ingrid 

 

Keld Blirup fik 36 stemmer 

Ingrid fik 30 stemmer 

4 blanke stemmer 

 

Keld Blirup er hermed valgt 

 

11.  Valg af revisor 

vi. Afgående Bodil Hawalescha – modtager genvalg 

Bodil er valgt 

12.  Valg af revisorsuppleant 

vii. Afgående Leif Sørensen – modtager ikke genvalg (indtrådt i bestyrelsen) 

Thorvald blev valgt 

 

 

13.  Uddeling af jubilæumsnåle v. formanden 

Lise og Flemming Tang har 40 års jubilæum. De var ikke tilstede, men den nye formand sørger 

for at de får den 

Kaj Bækhøj Jørgensen. 25 års jubilæum, var ikke tilstede 

Jens Peter Kihøj. 25 års jubilæum, var ikke tilstede 
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Hans Jørgen Schytz. 25 års jubilæum 

Johannes Lauritzen. 25 års jubilæum, var ikke tilstede  

Leif Brinck Jørgensen. 25 års jubilæum, var ikke tilstede 

Peter Vilstrup. 25 års jubilæum, var ikke tilstede 

 

Hans Jørgen Schytz fik ordet: 

Der er ting, man tænker over på forhånd. Det gjorde jeg også, da jeg for fire år siden foreslog 

Ulla som formand. Den gang fik du din næsten daglige gang på kommunen igen – idet vi var til 

utallige møder. Nogle mere givtige end andre. 

Du har været formand i en brydningstid. Det har kostet kræfter og mange tanker. Du kan være 

stolt af din indsats. Nogle kunne sige, du kun har flyttet klubben 100 meter. Men klubbens 

rammer er også flyttet på andre måder. Der er mange, der ikke er klar over, hvor mange tanker 

og snakke, diskussioner m.v. der skal til når ting skal bygges op. Du har været en rigtig sej 

kvinde. Og du har været det på en rigtig god måde. Respekt er ikke noget man får, men noget 

man gør sig fortjent til. Når du har sagt nej, så er det blevet nej. Af og til også så ting ikke 

længere blev diskuteret. Den sejltur du fik i foråret sammen med Jan og Sigtenbjerggaard, den 

havde du virkelig gjort dig fortjent til. Det at indvie en ny havn. Jeg beder forsamlingen rejse sig 

og give Ulla en klapsalve. Nu har du valgt at give stafetten videre – og derfor får du her en 

flaske vin og lidt du kan muntre dig med ovenpå sammen med Jørgen – der har bakket dig op. 

 

Steen Andersen fik ordet: 

Det er ikke hver dag, man skifter arbejdsgiver. Det er spændende for Morten og Jeg. Ulla, vi vil 

sige dig tak for det samarbejde vi har haft. Det er ikke altid, vi har været enige, men vi har lært, 

at det var dig der bestemte. Du har lagt et kæmpe arbejde i det. Du har været tjenstvillig og er 

altid kommet, hver gang vi har ringet. Vi vil sige dig tak for det fantastiske samarbejde vi har 

haft. 

 

14.  Indkomne forslag 

Der er ikke kommet forslag ind. 

 

15.  Eventuelt 

Johnny Jensen: Der opfordres til at lave et bladudvalg. Det skal gerne være et medlemsblad – og 

ikke et formandsblad. 

 

Hans Jørgen Schytz: Jeg vil ikke forsætte med at lave klubbladet. 

 

Erik Egeberg: Vi har i klubben protokoller helt tilbage til 1932. Sirlige skrifter med 

håndskrevne eller ind limede dokumenter. Der opfordres til at dette fortsættes/genoptages. 

 

 
Referent: Kjeld Munch Sørensen 

 

 

 

__________________________  _____________________________  

Dirigent    Formand 

Herdis Petersen    Johnny Jensen 


