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

 

 

 Referat af Generalforsamlingen i VMK Onsdag d.6 April 2016 

 

 

1:            Godkendelse af forretningsorden:  

 

Gennemgået og Godkendt. 

 

2:            Valg af dirigent: 

 

Foreslået og godkendt:  Thorvald Ballegaard 

 

3:            Formandens beretning: 

 

Jeg vil starte min beretning med at se tilbage på det år, der er gået siden sidste 

generalforsamling  

På klubplan må vi indrømme, at vi har mistet en del medlemmer – helt konkret, så 

drejer det sig om 45 medlemmer, der har valgt at forlade klubben. Heldigvis har vi da 

også fået 25 nye medlemmer, og jeg vil hermed byde disse nye medlemmer 

velkommen her i klubben.  Status er nu, at vi har 230 aktive betalende medlemmer. 

Heraf er 62 folkepensionister og så er vi så heldige, at vi har 4 æresmedlemmer. 

 

VMK Bladet 

Sammen med vores brochurer fra Vejle Lystbådehavn er det også en god ide at tage 

nogle klubblade med til uddeling rundt omkring i sommerlandet. Vi udgiver jo stadig 

vores flotte klubblad , og det kan vi blive ved med så længe vi har nogle annoncører, 

der også synes, bladet er flot. Og vi kan finde nogen der vil skrive det, for øjeblikket 

er der nemlig  ingen Redaktør til at lave bladet, så det mangler vi. 

I år har vi haft en indtægt på kr.29.000,-  fra vore annoncører. 

Jeg kan hermed informere om at Bruno Jensen har tilbudt at viderefører bladet.  

 

Standerhejsning d.30 april 

Vi starter jo altid vores sejlersæson efter generalforsamlingen med den årlige 

standerhejsning. I år vil det komme til at foregå her på Klubøen kl. 14.00 i et fælles 
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arrangement sammen med Sejlklubben Neptun.  Vi holder dog traditionen i hævd ved 

at varme grillen op til kl. 18.00, hvor de der har lyst, kan grille deres medbragte mad, 

og så kan vi forhåbentlig få en hyggelig aften.  

 

Handicapsejlads 

Den 9. juni var der sejltur med vores handicappede medborgere. Det var en fornøjelse 

at give dem en sejltur på fjorden, og den tradition vil vi fortsætte med. Der var 7 

motorbåde der sejlede til Andkærvig og tilbage igen, med de omkring 60 personer, 

som fik en på opleveren som de sent vil glemme, for det er egentlig ikke så meget der 

skal til, for at vi kan gøre en forskel.                                                                           

Og efter sejlturen var der kaffe, boller og lagkage som alle havde glædet sig til.                   

Vi fik igen i år sponsorstøtte fra boligforeninger Østerbo.  

 

Sct. Hans d.23 juni. 

Så var der Sct. Hans som blev holdt i og foran sejlerstuen hvor der blev grillet og 

hygget med et glas vin eller to, dernæst blev bålet tændt af Morten , og jeg forsøgte 

mig med en lille båltale, vi havde desværre ikke kunne få en anden og mere kyndig til 

at udfører dette hverv men det ændre vi på i år. 

Selvom at vi også havde inviteret medlemmerne fra SNV. dukkede der alligevel ikke 

så mange op, vi prøver til igen i år. 

 

Vild Med Vand d.16 august 

I august måned var der Vild med Vand, Og vi var meget heldige med vejret, som 

viste sig fra sin bedste side, hvilket også betød at der var mennesker overalt, og vi fik 

solgt pølserne med brød på rekord tid og de 5 i pølse og kaffe boden ikke fik et 

sekund til at trække vejret normalt. Kæmpe succes                                              

Formanden, ja han var selvfølgelig sejlet på fjorden, for at kikke efter svømmere 

 

Andespillet d. 3 november 

I efteråret havde vi vores helt store medlemssucces – nemlig andespillet, hvor vi igen 

var blevet godt hjulpet af Yvonne, der samlede mange af vore gevinster ind. Tak til 

hende, og også til de øvrige sponsorere. Men der blev der også spillet om 25 kornfede 

ænder, der sikker er fortæret i julen. 

 

Afriggerfest d. 14 november 

Så var der afriggerfest d. 14 november, hvor der desværre ikke kom mere end ca. 40 

medlemmer, men de der kom hyggede sig alligevel, men lidt synd at ikke flere havde 

valgt at kikke forbi, til en god aften med musik og dans, og som sædvanlig den gode 

mad fra Seest kro.     
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Nytårsrecption d 9 januar  
Nytårsreceptionen kunne derimod trække fuldt hus, 83 medlemmer havde valgt at 

komme forbi til frokostplatte, med en øl og en dram, Hugo spillede op og der blev 

sunget fra den lille blå sanghæfte, en rigtig hyggelig eftermiddag.    

 

El i Båden  

Erik Hvidtfeldt  holdte d. 20 januar et kursus, om EL i båden for en lille skare på 20 

medlemmer, ikke mange men Danmarks håndboldlandshold spillede EM kamp denne 

aften, så måske derfor. Men det er ikke nemt at planlægge et arrangement, hvis man 

skal tage med, hvad der i flimmerkassen et år forinden.  

                                                                                               

Hjerterstarter & førstehjælp 

Henrik Mamsen fra røde kors var forbi Sejlerstuen, for at holde et kursus i 

Førstehjælp og brugen af en hjerterstarter, en hyggelig aften hvor alle, ca. 25  

medlemmer, blev meget klogere, også på almen førstehjælp.    

   

Møde med nye medlemmer 

Ca. 11 medlemmer var mødt op til en hyggelig aften hvor der blev orienteret om hvad 

vi foretager os her i deres nye klub, der var rundvisning i klublokalerne og 

spørgelysten var stor hele aftenen igennem. 

Der blev afsluttet med kaffe og lagkage. 

 

Besøge Elvstrøm sejlstue 

Her må jeg melde pas , for jeg var ikke med i bussen til Åbenrå, men det er blevet 

mig oplyst at der var 22 medlemmer med på turen , måske kan Hans Jørgen fortælle 

lidt om hvordan det gik. 

 

Beretning fra havnen 
 

Bådejermødet  

I min beretning fra havnen vil jeg starte med bådejermødet den 9. oktober 

Det var os fra VMK, der stod for mødet, som blev afholdt i god ro og orden. 

Både medlemmerne fra Sejlklubben Neptun og fra VMK mødt talstærkt op, for at få 

en generel orientering om status på Vejle Lystbådehavn.  

Og det var første gang at mødet blev holdt her i Sejlerstuen, men vi kunne lige være 

her når der ingen borde var, og der blev stillet mange fornuftige spørgsmål og der 

kom også en del gode ideer, nogle der siden er blevet arbejdet videre med. 
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Havnepersonalet 

Nu har Steen og Morten efterhånden været ansat hen ved 2 år og på de 2 år, har Vejle 

Lystbådehavn fået et gevaldigt løft. Der er for alvor kommet styr på tingene.  Steen 

har været rigtig dygtig til at få penge i kassen, der er nu styr på opkrævninger til 

medlemmerne og der er kommet penge ind ved salg af stativer og pladser.  Morten 

har fået styr på hele området, alt er ryddet op, tingene er sat på plads, også selvom vi 

ikke har så meget plads mere, så lykkedes det alligevel, godt gået. 

 

Landpladsen 

Landpladsen er ændret radikalt siden 2008. Tidligere disponerede lystbådehavnen 

over 46.000m2 og i forberedelsen af forslaget til moderniseringen af lystbådehavnen 

blev der disponeret over et areal på 25.000m2 til landplads. I dag disponerer vi over 

knap 10.000m2 . 

Lystbådehavnen betaler samme leje for arealet i dag som vi gjorde i 2008. 

 

Lidt Økonomi 

Efterhånden er vi ved at være på plads med flere ting, og de store byggesager er ved 

at være ovre, også selvom der kommer et par ting ind imellem, men det vil der altid 

komme i en bygning/havn som denne. 

Vi mangler lige de sidste forhandlinger med kommunen, og dem bliver vi nok heller 

aldrig helt færdige med. Men vi er nu begyndt at betale " husleje "og efterhånden kan 

Havneudvalget så småt begynde at bruge tiden til det som det hele handler om, 

nemlig at sælge de ledige pladser som der stadig er her i havnen.   

Steen vil komme nærmere ind på Havnens økonomi lidt senere. 

 

Andkærvigbroen 

Vores Andkærvig bro er nu sejlet på plads. Pælene er taget op og rammet ned igen, 

og de nye morninger vil blive monteret lidt senere på foråret. Så nu er vi atter klar til 

at nyde den dejlige natur ved Andkærvigbroen.  

 

Gæstesejlere 

Prisen på betaling for gæstesejlere er uændret  kr. 150,- idet det så er incl. Strøm.  

Det er også muligt nu at langtidsleje en plads i en måned eller to, men det er så uden 

strøm som så betales på samme måde som vi andre. 

Pris aftales med Steen.   

 

Afslutning 

Så vil jeg slutte min beretning med at rette en stor tak til de frivillige hjælpere, der 

deltager med at udføre forskellige jobs, også en stor tak til Tøserne som har 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. 
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Til slut en stor tak til VMK’s bestyrelse for et rigtig godt samarbejde. 

 

Lige en ting mere, VMK ligger inde med en del penge som vi kan investere i, og håbe 

på at havnen overlever, vi kan lave en vandlegeplads til børnene for der mangles 

noget til børnene – det kunne være i lighed med dette foto.  

Derudover kan vi sponsorerer nogle borde med bænke til at stille på de forskellige 

pladser ud af hoved broen.  

 
Der kommer en i morgen så vil måle op, og vil komme med en beregning på hvad 

dette vil koste. Vi har godt Kr. 600.000. - på vores konto, som kan tages fra os, så 

hvorfor ikke satse på fremtiden og tiltrække flere folk til havnen. Det er ikke noget 

der skal stemmes om, blot en information på hvad vi går og tænker på –det er ikke 

tænkt som gynger og kauseler med noget der i sagens natur er vandbaseret og 

godkendt af myndighederne. 

 

Tænk over det – og hermed tak.  

 

Stor tak fra medlemmerne for nytænkning. 

 

Indlæg fra Verner Ricardy: 

Vi burde tage kontakt til rådhuset, og klage over at der er for sidt plads til bådene og 

ikke mindst når der skal monteres master på bådene og klargøring af bådene her i 

foråret. 

 

Formandens svar: Kommunen er meget svær at komme i nærkontakt i denne tid 

med, men vi gør bestemt alt hvad vi kan. 

Eksempel: den 1.April skulle vi over på det nye affaldssystem men for at det kunne 
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gøres, skal der bygges en affaldsskur på parkeringspladsen, den er ikke bygget endnu, 

så det må vente indtil den er lavet( var med i projektet fra starten af) det er ikke let for 

kommunen at rette til efter deres egne regler.   

 

 

For det andet bemærkede de sidst, de var på havnen at de syntes vi skulle få  

nye borde og bænke op, da de ikke var for kønne dem der stod – hvorefter der  

blev svaret at de skulle prøve at tørre skiltet af på disse møbler da  

de så ville kunne se det var kommunens ejendom de klagede over.   

 

Sådanne episoder er der flere af. (Havnen er ikke længer deres store  

fokusområde kan man mærke.) 

 

Spørgsmål Verner Ricardy:  Spørger om hvad er status på det med lyset på 

hovedbroen .  

Svar: Havnechefen besvarede med følgende, det er der noget som der er arbejdet  

meget på og det samme omkring parkeringspladser m.m..  

 

Indlæg Verner Ricardy:  Roser de flotte reflekser (Bro nummer ) ude på hver enkelt  

bro - flot arbejde.  

 

Ordstyrer Thorvald Ballegaard spurgte om beretningen kunde godkendes – hvilket 

blev svaret med et JA i form af en Stor klapsalve. 

 

 

4:            Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse at  

               Budget for klubben:  

 

Regnskabet gennemgået og godkendt Fremlagt af Jørgen Nielsen 

 

Spørgsmål Ragna Blirup: Hvorfor stiger portoen.  

Svar: Vi har en særaftale som justeres i takt med gelejdende posttakster.  

 

5:            Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af  

               Budget for Vejle Lystbådehavn I/S : 

 

Fremlagt af Havnechefen ( Steen ) fremlagt på bordene – da revisoren skulle have 

fremmødt men forhindret på grund af sygdom. 

 

Regnskabet gennemgået og godkendt Fremlagt af Havnechefen ( Steen ) 
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Spørgsmål Jørgen: om de ekstraordinær poster er på 2 mill. Kr.  

Svar: Havnechefen oplyser at det er en gammel aftale som der pt. Forhandles med 

Kommunen om, da vi nu er i nye tider og krisen ikke gav os bedre forhold til at få 

fyldt havne op. 

 

Spørgsmål Verner Ricardy: Omkring fælles forsikringer – hvad har vi forsikret og 

hvad er vi dækket ind med . 

Svar: Havnechefen besvare at det er omkring kraner / maskiner / Ansvarsforsikring 

og liggende – det dyre vi har forsikret er kranområdet, hvis pælemester taber en båd 

m.m. Går kranen i stykker så hænger vi selv på denne, da dette ikke er en ulykke – 

men tager det gerne op med vores forsikringsselskab – men det er mere tænkt 

omkring ansvarsforsikring – dette undersøges. 

 

Spørgsmål Bruno Jensen:   Leje af lokaler som har irriteret os meget når de lyder på 

så mange penge . 

Svar: Hans Jørgen Schytz  oplyser at de opkrævninger som kommer fra kommunen 

om er et beløb som tidligere hed over kaj afgift, samt de omtaler ikke lokaler - Hans 

Jørgen Schytz vil gerne om nødvendigt undersøge dette nærmere. 

 

Spørgsmål: Hvorfor skal revision på Kr. 100.000.  

Svar: Havnechefen oplyser at dette er oplyst udefra at revisorudgifter lyder rimeligt. 

 

.  

 

Spørgsmål: Hvad dækker de store adm. Omkostninger, da de ser høje ud 

Svar:Havnechefen udspecificerede div. Konti omkring Adm. Udgifter på 175.000. -  

er slået sammen som en enhed. Hvilket blev accepteret. 

 

6:            Fastlæggelse af kontingent for klubben: 

Fremlagt af Jørgen Nielsen 

Kontingent 2017 sænkes. 

Indskud for nye medlemmer fortsætter uændret på Kr. 100.-     

Aktive medlemspris Kr. 500.-                                                            

Pensionister Kr. 300.-                                                                                

Passiv medlem Kr. 200.-  
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Ordstyrer Thorvald Ballegaard oplyste at dette er en betragtelig nedsættelse  

7:            Valg af formand – ulige årstal: (Først aktuelt til næste år) 

 

8:            Valg af kasser. 

Afgående Jørgen Nielsen, modtager genvalg: 

Ordstyre Thorvald Ballegaard oplyser at Bestyrelsen har besluttet at der skal være 

Skriftlig afstmning i følge vedtægterne også selv om der kun er en på valg Jfr. 

Forretningsorden. 

Som højeste myndighed oplyser Thorvald Ballegaard om det er OK at vi IKKE 

stemmer når det kun er en på listen som i dette tilfælde. Dette var der ved 

håndsoprækning stor enighed om i forsamlingen ikke var nødvendig og hermed 

godkendt. 

Hermed modtog afgående Jørgen Nielsen med glæde genvalg. 

9:           Valg af bestyrelsesmedlemmer : 

Afgående Hans Jørgen Schytz – modtager ikke genvalg.                    

Afgående Kjeld Munch Sørensen – modtager ikke genvalg. 

Forslag til valg blev: 

Erik Hvidtfeldt antal stemmer 60                                                           

Mogens Kræmer antal stemmer 51                                                           

Kjeld Blirup  antal stemmer 16 

De 2 Nye i Bestyrelsen blev: 

Erik Hvidtfeldt og Mogens Kræmer. 

10:          Valg af suppleant. 

Afgående Kjeld Munch Sørensen – modtager ikke genvalg. 

Thorvald Ballegaard var som den eneste forslået og dermed valgt. 

11:          Valg af revisor: 
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Afgående Herdis Petersen – modtager genvalg. Ingen forslag så hermed  

er afgående Herdis Petersen genvalgt. 

12:          Valg af revisorsuppleant: 

Afgående Metha Hauser – modtager ikke genvalg 

Ole Hauser forslået som den eneste og godkendt.   

13:          Uddeling af Jubilæumsnåle: 

Anders Obsen har 25 år`s Jubilæum en stor tak fra klubben.                                  

Anne og Alex Christoffersen 40 år`s Jubilæum en stor tak fra klubben.          

12.4.1956 meldte Rolf og Ellis sig ind i klubben og kan den 12.4.2016 fejre 60 år`s 

Jubilæum en stor tak fra klubben – formanden oplyste, da de ikke er fremmødt i dag , 

vil han køre ud på adressen med et par gode flasker og ønsker dem tillykke og tak for 

indsatsen i klubben gennem mange år.  

Rolf var meget aktiv i klubben og havde en baggrund som revisor og dermed en stor 

hjælp, når der var møder i klubben. 

14:          Indkommende forslag: 

 A: Kjeld Blirups afvisningsforslag vedr. Vedtægtsændringerne med direkte valg til 

Havnebestyrelsen. 

Kjeld Blirup mener dette vil reducere vores bestyrelse til er festudvalg for de 3 af 

dem – han ser det som uforståeligt – der er også en del som ikke kommer med ind i 

beslutningerne og ikke mindst der vil være A-B-C medlemmer, selv om de har været 

med i rigtig mange år. 

Kjeld Blirup lagde ligeledes ud med at det var noget forvirrende at oplysningerne i 

klubbladet vedr. Vedtægtsændringerne med direkte valg til Havnebestyrelsen, ikke 

stemte overens med det som stod på hjemmesiden, og mente dermed at der ikke var 

grundlag for en afstemning, når der var forvirring omkring det skrevne. Hans Jørgen 

Schytz beklagede meget at han havde glemt at fjerne en linje.  

Men det er det som ligger på bordet som gælder , sket er sket og mente at det ikke 

skulle hindre et valg på dette. Hans Jørgen Schytz forklaring blev godkendt og der 

var stemning for at der blev afholdt valg, dette punkt.  

Ordstyre Thorvald Ballegaard spurgte om der var flere kommentarer til dette punkt, 

da det var er afvisningsforslag.  
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Spørgsmål fra Erik Jensen: Hvad mener formanden til dette spørgsmål, hvor man 

sælger medlemmer ud af havnen, frem for at tiltrække nye medlemmer. Jeg ved godt 

at han er begrænset at demokrati i bestyrelsen, men han må da have en egen mening 

til dette spørgsmål. 

 

Svar fra Formanden: Som udgangspunkt er der demokrati i bestyrelsen i Vejle 

motorbådsklub, så når der er et flertal, "også selvom det næsten er fifty  fifty" 

fremlægges forslaget vedr. direkte valg til Havnebestyrelsen.  

                                                                                                                                                       

Det er værd at huske at det er Medlemmerne i Vejle Motorbådsklub  som 

administrere 50% af havnen, og ikke kun dem der har sommerplads. 

 

Vores vedtægter på dette punkt er så vidt jeg ved ikke ændret siden de  

blev skrevet i 1932.  Så helt ringe er de vel ikke. 

 

Og eftersom at jeg er valgt som formand for denne klub, forsøger jeg  

selvfølgelig at varetage alle medlemmers interesse. 

 Jeg vil her komme med et par eksempler.  

 

Eksempel: Bertha og Anker som er Æresmedlemmer, de har været i  

klubben i mange år og Anker som har været vores Næstformand  

igennem en årrække og altid den der gik forrest når der var noget der  

skulle laves, kan ikke stemme efter det nye forslag. 

 

Eksempel: Metha og Ole som gerne vil tilbringe sommeren i  

Juelsminde og har derfor ikke sommerplads her i Vejle men de er her  

om vinteren og tilmed betaler de for at få båden ind i hallen, Metha  

som har været Kasserer i klubben og Ole som altid er med når der var  

noget der skal laves. De kan heller ikke stemme.  

 

Der er også nogen af vores medlemmer der kun har en sommerplads og  

ikke en vinterplads, de kan ifølge det nye forslag være med til at  

bestemme hvem der skal sidde i Havnebestyrelsen, og kan også vælges  

ind, så dermed være med til at afgøre hvad der skal ske på  

vinterpladsen, også med hensyn til stativer , kran osv. osv. Bare en tanke. 

Er det det vi vil, nemlig at dele vores medlemmer i VMK op i A-B-C  

Mennesker. Hvis det sker, tror jeg at vi mister endnu flere  

medlemmer, som der har solgt deres båd, og kun er medlem i klubben  

fordi det har de altid været.  
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Jeg har ikke sagt hvad i skal stemme til dette spørgsmål, men jeg ved  

hvad min ene stemme skal bruges til.  Tak. 

Afstemning om forslaget skal forkastes. 

Ja Stemmer      20 Stk.                                                                                   

Nej Stemmer    27 Stk.  

Hvilket vil sige at forslag til vedtægtsændringerne kan fortsætter til næste punkt.  

B: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne vedr. Direkte valg til 

Havnebestyrelsen. 

Hans Jørgen Schytz blev opfordret til at gennemgå forslaget èn gang mere omkring 

vedtægtsændringerne vedr. Direkte valg til Havnebestyrelsen, så medlemmer sikrede 

sig de havde forstået budskabet korrekt og der blev nævnt at det var bestyrelsens 

forslag IKKE hans alene. Der blev fremlagt og grundigt forklaret hvilken betydning 

dette havde for medlemmerne. 

Kommentar:Ole Haursler: Nu har jeg lagt Kr. 9.000.- i Vejle i år i form af 

medlemskab og pladsleje, og vil ikke have indflydelse / stemmeret.                           

Ole Hauser fortsætter hvor er SNV henne i dette spil, skal vi indmelde os i SNV for 

at få indflydelse – hvorpå Hans Jørgen S. svarer at SNV ikke er parat til at gå ind i 

denne del i år.  

Kommentar Erik Jensen: Hvorfor kommer alle de skræmme billeder, når folk flytte 

på havnen så er det da fordi de vil bo i vores miljø.                                      

Boligejerne vil da ikke overtage lystbådehavnen.  

Man kan lave en vedtægtsændring i vores indmelding som består af fremtidige 

medlemmer skal have en bådplads inden for en givende tid. (3 – 6 mdr.) – så det kan 

man skrive sig uden om, tilføjer formanden.  

Ole Hauser spørger om det er en enig bestyrelse der er kommet frem til dette – nej 

men flertal oplyste formanden. 

Forslag fra Mogens Kræmer: Kom med et forslag som gik ud på at hvis man stemte 

Nej og gav Bestyrelsen mulighed for at komme tilbage til næste år med forslaget 

hvor, de fremførte det på en mere forstålig måde – så kræver det man stemme NEJ  

Efterfølgende gik afstemningen i gang. 

Afstemning om forslag til vedtægtsændringerne. 
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Ja Stemmer       32 Stk.                                                                                 

Nej Stemmer     32 Stk.  

Og da der ikke var et flertal til forslaget er forslaget forkastet. 

C: Ragna Blirups forslag vdr. Forbud til hund i Sejlerstuen. 

Formanden svarede at dette hørte ikke hjemme i VMK, da Sejlerstuen ikke er vores 

klublokale alene, men lovede at det blev taget op i Havnebestyrelsen på næste møde. 

15:          Eventuet: 

Bruno Jensen efterlyser i øjeblikket hvem der fremadrettet kan / vil være med til at 

skrive /videreføre VMK Klubbladet og må gerne henvende sig. 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 


