Vejle Motorbåd-Klub
Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere

Stiftet 16 december 1932

Dagsorden til generalforsamling i VMK torsdag, den 06. april 2017
Rigtig hjertelig velkommen alle sammen her til vores årlige generalforsamling.
Traditionen tro, vil jeg gerne have, at vi begynder med at synge vores klubsang.
Igen i år har vi desværre mistet nogle af vores gode sejlerkammerater. Inger Skovsbøl Gift Med
Asger Skovsbøl. Vi fik det desværre først at vide ret sent så vi nåede ikke at sende en blomst.
Og jeg vil også nævne en af vore gamle medlemmer som ikke er her mere. For efter lang tids
sygdom måtte Kurt Nielsen give op.
Vi kommer til at savne hans gode humør, og når han tog hans harmonika op af kassen for at give et
af hans fantastiske numre.
Skal vi ikke holde et øjebliks stilhed.

l.

Godkendelse af Forretningsorden

Udleveret og godkendt.

2.

Valg af dirigent

Jens Svenningsen.

3.

Formandens beretning

På klubplan må vi indrømme, at vi har mistet lidt medlemmer – helt konkret, så drejer det sig om
14 medlemmer, der har valgt at forlade klubben. Heldigvis har vi da også fået 31 nye medlemmer,
og jeg vil hermed byde disse nye medlemmer velkommen her i klubben. Status er nu, at vi har 250
aktive betalende medlemmer. Heraf er 73 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. Og det gør Bruno vores nye redaktør rigtigt godt, vi
har også fået en ny aftale med et trykkeri som gør det lige så godt som det gamle de nye er bare
billigere, og jeg syntes bladet er mindst lige så flot som de var tidligere.
I år har vi haft en indtægt på kr.29.000,- fra vore annoncører

Standerhejsning d.30 april
Vi startede også i 2016 vores sejlersæson efter generalforsamlingen med den årlige
standerhejsning. Det foregik her på Klubøen kl. 14.00 i et fælles arrangement sammen med
Sejlklubben Neptun. Vi holdte også traditionen i hævd ved at varme grillen op til kl. 18.00, hvor de
der havde lyst, kunne grille deres medbragte mad, og derefter fik vi alle en hyggelig aften.

Handicapsejlads d.8 juni
Den 8. 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 8 motorbåde der sejlede til
Andkær vig 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 i sejlerstuen som alle havde glædet sig til.
Vi fik igen i år sponsorstøtte fra boligforeningen 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 Søren Mikkelsen afholdte årets båltale
som omhandlede hjælpsomhed i forskellige situationer, til lands og til vands.
Det var Remuladen der havde sponsoreret et 4 mands jazzband som underholdning. Og det var
også dem der solgte pølser med brød
En vellykket aften med en del tilskuere.

Vild Med Vand d.21 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,
Hvis bare vejret vil, ja så bliver det lige så vild igen i år, med de udspil som indtil nu er kommet fra
Vejle kommune.

Andespillet d. 2 november
I efteråret havde vi vores helt store medlemssucces – nemlig andespillet, hvor vi igen var blevet
godt hjulpet af vores sponsorer som leverede alle gevinster til det amerikansk lotteri. Tak til alle
frivillige som gør det muligt at få dette arrangement til at kører. Der blev igen spillet om 25
kornfede ænder, der sikker blev fortæret i julen.

Afrigger fest d. 12 november
Så var der afrigger fest d. 12 november, hvor Remuladen serverede en vellykket menu til en
fornuftig pris for medlemmerne, og dertil drikkevare ” ad libitum” som nok gjorde, at der var
mange som havde valgt at komme netop denne aften.
Hvilket vel nok også var medvirkende til at festen trak ud på de små timer.
Hyggeligt.

Nytårsrecption d 7 januar
Nytårsreceptionen kunne også trække fuldt hus, 87 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.

Sejltur til Bergen d. 20 januar
En hyggelig aften for de omkring 60 medlemmer, der sammen med Susanne og Torvald næsten
følte vi selv var med ude at sejle med deres båd: Andromeda der i 2016 var på den norske
vestkyst til Stavanger og Bergen.
Så levende som de fortalte om deres oplevelser i billeder og med videoer.
De sejlede i nogle af de dybe og flotte fjorde på den norske vestkyst. Det har været en sejlads hvor
de bevægede sig ud over deres almindelige komfortzone, men det var også en sejlads med kæmpe
oplevelser.

Motorlære og forsikringer d 24 februar
Jørgen Jørgensen fortalte meget lærerigt om de problemer som man kan få med sin bådmotor,
dieselpest, stoppet udstødning, turbolader, stævnrørs pakninger vandpumper og om hvordan man
kan udskifte appellere og mange andre ting.
Han var også en smut forbi forsikringer, man skal bla. Huske at læse sin forsikringspolice så man
ikke bliver snydt.En rigtig god aften, hvor spørgelysten var stor fra de ca. 20 – 25 medlemmer der
havde valgt at bruge deres fredag aftenen på at blive lidt klogere om deres bådmotor.

Møde med nye medlemmer d.9 marts
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.

Beretning fra havnen
Bådejermødet
I min beretning fra havnen vil jeg starte med bådejermødet den 9. oktober
Det var SNV, der stod for mødet i år, 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.
Der blev stillet mange
fornuftige spørgsmål og der kom også en del gode ideer, nogle der siden er blevet arbejdet videre
med.

Havnepersonalet
Lidt kaotisk i øjeblikket med Steens sygdom. Vi har ikke helt har styr på det arbejde som skal laves
fordi det kun var Steen der kendte til de forskellige systemer, men vi prøver så godt vi kan indtil
han er klar igen.

Det er selvfølgelig ikke i orden at man basere alt viden på en person, så det skal vi have lavet om
på.
Derfor er Helle vores rengøringsdame, som også er kontordame, rykket ind på kontoret og vil være
der til at aflaste Steen efter behov.
Morten er efter endt afspadsering her i vinter i gang med at sætte bådene i vandet igen.

Landpladsen
Landpladsen som vi har nu, vil også her i sommer blive lidt af en prøvelse for personalet, for
efterhånden som vi tømmer pladsen, vil den på visse steder blive overtaget af ikke kun
håndværkere, men også af store lastbiler som skal ind på byggepladsen med materialer fordi
Dyrskuevej midlertidig bliver ensrettet i en periode.
Der skal laves opgravninger på hele vejen i den ene side, fordi der skal laves en ny cykelsti og
fortov.

Lidt Økonomi
Efterhånden er vi ved at være på plads med de store byggesager, også selvom der kommer et par
ting ind imellem, men det vil der altid være i en bygning/havn som denne.
Vi er nu begyndt at betale " husleje " dvs. betale af på lånene og efterhånden kan Havneudvalget
så småt begynde at bruge tiden på at drive havnen, og prøve på sammen med vores personale, at
sælge de ledige pladser som der desværre stadig er her i havnen.
Vi har fået regnskabet fra revisoren som vil blive fremvist, men det er begrænset hvad vi kan svare
på, for Revisoren havde ikke tid til at komme forbi i dag.
Bådpladspriserne vil fra 2018 blive indexreguleret, men eftersom at inflationen er stort set nul er
det nok begrænset hvor meget det vil kunne mærkes.

Andkærvig Broen
Vores Andkærvig bro er nu sejlet på plads. Så nu er vi atter klar til at nyde den dejlige natur ved
Andkær vig.
Broen har det efterhånden ikke så godt mere, den er lappet sammen flere steder og holder nok
kun denne sæson ud.
Så vi er ved at sparer op til en ny som vi forhåbentlig kan købe til næste år.
Vi søger også flere fonde, vi har også spurgt Vejle kommune som har afslået.
Så hvis der er nogen der har 300.000.- til en ny bro siger vi ikke nej tak.

Husbåde
Vi har i øjeblikket en ansøgning hos Vejle kommune hvor vi søger om lov til at have husbåde i
Lystbådehavnen, det kræver at Lokalplan 1083 som omhandler lystbådehavnen bliver ændret lidt.
Vi arbejder i øjeblikket på at få en udstillingshusbåd til at ligge ved bro 7

Afslutning
Spørgsmål til salen:

Er der spørgsmål ( Ros/Ris ) til Morten Larsen ( Pælemester )
Svar fra salen:
Der var stor ros til Morten for sin orden og punklighed på havnen i det daglige.
Så vil jeg slutte min beretning med at rette en stor tak til alle 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 madder, lave kaffe og i det hele taget servicere os, når vi har arrangementer
her i klubben.
Spørgsmål fra salen:
Hvor meget ved vi omkring cykelsti på Dyrskuevej.
Svar fra formanden: Der kommer en flot sikker supercykelsti ned gennem Dyrskuevej helt ud til
Føtex.

4.

Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for
klubben

2016 Regnskab gennemgået og ingen spørgsmål til dette.
2017 Budget gennemgået og fremlagt.
Spørgsmål fra salen:
Hvad sker der med dem der er i restance, hvorpå det er svaret fra kasseren Jørgen Nielsen at de
ganske enkelt bliver smidt ud og slettet svarede kasseren Jørgen Nielsen.
Spørgsmål fra salen:
Hvor længe bliver det underskud ved med at være i underskud på 31.000.- og det agter vi at
fortsætte med svarede Jørgen Nielsen
Der var stor ros til havnen fra vores nye medlemmer.

5.

Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for
Vejle Lystbådehavn I/S

Havnes Årsregnskab vil i fremtiden blive udlagt på Havnens hjemme side.

6.

Fastlæggelse af kontingent 2017 for klubben

Kontingent for næste år 2018 fortsætter uændret.

7.

Valg af formand – afgående Johnny Jensen- modtager genvalg

Ingen modkandidat og godkendt.

8.

Valg af kasserer – lige årstal

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Afgående Elmer Pedersen – modtager ikke genvalg.
En meget stor tak til Elmer Pedersen for 10 år`s arbejde i bestyrelsen, hvor han har bidraget med
sin store viden og altid taget ejerskab i opgaverne.
Ny i bestyrelsen blev Per Nymark som afløser for Elmer Pedersen.
Afgående Bøje Sørensen – modtager genvalg. Ingen modkandidat og godkendt.
Afgående Benny Sørensen – modtager genvalg. Ingen modkandidat og godkendt.

10.

Valg af suppleant

Afgående Kjeld Blirup – modtager genvalg. Ingen modkandidat og godkendt.

11.

Valg af revisor

Afgående Bodil Hawaleschka – modtager genvalg. Ingen modkandidat og godkendt.

12.

Valg af revisorsuppleant

Afgående Torvald Ballegaard– modtager genvalg. Ingen modkandidat og godkendt.

13.

Uddeling af jubilæumsnåle

4 personer fik en flaske vin for at gøre en forskel bla. Med annonce i bladet var: Kjeld
Hawaleschka, Ingrid Jensen, Kjeld Blirup, og Torvald og Susanne Ballegaard.
60 års jubilæum : Villy Larsen
40 års jubilæum : Betty og Hugo Christensen
25 års Jubilæum : Gunnar Gregersen, Birthe og Johnny Nielsen, Jørgen Egholm, Michael Niels
Døssing, Susanne og Carsten Lynggaard.

14.

Indkomne forslag: 4 stk til vedtægtsændringer

Kjeld Blirup:
Forslag vedr. §4.4 opløsning af klubben.

Sidste afsnit ændres til: Denne bestemmelse gælder også fusion med en anden
Klub—ikke andre klubber
Forslaget blev ved afstemning IKKE vedtaget.
Vedr. § 4.1 Sidste afsnit ændres til:
Der kan ikke afholdes 2 generalforsamlinger – inden for samme døgn
Begrundelse: Medlemmerne får ingen tid til at gennemtænke forslagene.
Forslaget blev ved afstemning IKKE vedtaget.
Bruno Jensen:
Forslag1: § 3.1.Bemanding-- tilføjes
Afgående medlemmer af bestyrelsen er forpligtiget til at aflevere nødvendig viden
og udleveret materiale, til efterfølgeren på posten.
Forslaget blev ved afstemning IKKE vedtaget.
Forslag 2: § 3.2.Repræsentation--tilføjes
Klubbens midler/formue må ikke bruges til formål, som ikke kun er VMK
relaterede, medmindre det er godkendt af generalforsamlingen.
Forslaget blev ved afstemning IKKE vedtaget.

15.

Eventuelt.

Den helt store klapsalve fra salen til Formand Johnny Jensen for det store ejerskab han har udvist i
forbindelse med vores Havnechef Steen Andersen`s sygefravær, det være sig både det synlige de
usynlige opgaver, som bare skulle løses.
Også en tak til Jan Ibsen SNV som også har vist sin styrke. Er man i havsnød, må man stå sammen
og finde en løsningen.
Formanden takkede for god ro og orden og den tillid medlemmerne udviste til bestyrelsen for
deres arbejde. Også en stor tak til de fremkommende forslag, som blev diskuteret fra alle vinkler
og synspunkter – tak for det.
Ligeledes en tak til dirigent/ordstyre Jens Svenningsen for at holde styr på den ivrige forsamling.
Hà nu en rigtig dejlig sommer og pas godt på hinanden og kom sikkert i havn igen.
_______________________________

_______________________________

Ordstyre Jens Svenningsen

Formand Johnny Jensen

