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

 
 

Generalforsamling torsdag den 16. september 2021 kl. 18:00 
Sted: Vejle Boldklub VIP lokale 
Roms hule 6, 7100 Vejle 
 

1. Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsorden blev godkendt uden nogen indsigelser 

2. Valg af dirigent: 
Niels L. Johansen blev valgt 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor 
beslutningsdygtig. 

3. Behandling af eksklusion af medlemmer (kaffeklubben) 
Formand Jørgen Helvig Sørensen kom med et oplæg og fremhævede nogle af de ting som 
sagen omhandlede: 
 
 

Ja så er vi kommet til det punkt hvor vi skal tage stilling til eksklusion af 11 medlemmer af VMK 
Det er et meget kedeligt punkt vi skal behandle, men desværre nødvendigt 
Jeg vil her komme med nogle få eksempler på den chikane som kaffeklubben har bedrevet 

1. efter der kom ny husorden op i sejlerstuen kom følgene på Facebook, herefter vi besluttet at 
ekskluder Keld Hawaleschka  

2. Kristian Hjerresen meldte sig ind i VMK marts 2021 uden at ønske sig bådplads, men en 
gratis P Plads, har siden da gjort alt for at udøve chikane og forfølgelse af personalet på 
havnen 

3. Medlem af kaffeklubben har politianmeldt havnefogeden for at køre i lystbådehavnes 
golfvogn på offentlig vej uden nr. plade, dette har betydet at havnen har købt en ny vogn til 
ca. kr. 100.000,-. 

  
4. Medlem af kaffeklubben har klaget til turistchefen over havnefogeden: 

CITAT: ”Vi oplever en Havnefoged som i den grad opfører sig overfor nogle af os medlemmer som 
ikke er værdig. Der bliver kørt med u indregistreret ”golfvogn” på off. vej. samt el-løbehjul på 
områder hvor der er cykling forbudt, (det må efter min vurdering også gælde el-løbehjul) ryger i 
arbejdstiden” CITAT slut 

5. Der er igangsat et rygte om at nogle fra kaffeklubben har anmeldt havnefogeden for 
bedrageri og mandatsvig og at han er tidligere straffet. 

  
6. Bestyrelsen har i sin beslutning om eksklusion lagt særlig vægt på udtalelser fra 

havnefogedens medarbejdere,  
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Citat  ”Som personale støtter vi 100 % op om vores vellidte chef, der passer godt på sit personale, 
så vi ikke bliver for mærket af den dårlige stemning, der er grundet chikanen. Vi ønsker ikke at 
JImmy skal føle sig så chikaneret, at han ser sig nødsaget til at opsige hans stilling, da det vil være 
et stort tab for os og VLH.  
Vi håber og ber til at problemet kan løses asap, så vores trivsel og vores humør højnes, og det igen 
kan blive et trygt og rart sted at gå på arbejde, hvis vi var kaffeklubben´s medlemmer foruden. 
Klubben burde efter vores overbevisning bortvises eller politianmeldes, grundet vedvarende 
chikane. Vi er dog ikke jurister nogen af os, så derfor kender vi ikke til loven om grov chikane.” 
Citat slut  
  

7. Det er bestyrelsens mening, at disse chikaner aftales på kaffeklubbens morgenmøder, 
hvorefter en ny stafet sendes afsted med nye beskyldninger og rygter.   

  
8. Dette selvsagt er uacceptabelt både i forhold til havnefogeden, og dermed naturligvis også i 

forhold til VMKs arbejde og renomme. 
 
 
Derefter var det de berørte personer som fik lov til at fremlægge deres side af sagen. 
Der blev fremhævet af de pårørte personer at de ønskede at fremvise AV matriale men dette 
blev ikke godkendt af dirigent. 
 
Flere personer fra Kaffe klubben var oppe at tale deres sag 
 
Efter dette var der folk i salen som kom med deres side af sagen. 
 
Dirigenten gennemgik procedure for hvordan man stemmer, hvordan optælling bliver udført 
og ført opsigt med. 
 
Advokat Mads Brandt deltog i optællingen af stemmerne, på vegne de personer, der skulle 
stemmes om eksklusion af. 
 
Optælling. 156 optællings blanketter blev besvaret i alt 
89 blankt ja 
25 blankt nej 
15 blanke 
27 med forskellige resultater 
Der var flere med nej til forskellige personer som blev optalt individuelt. 
 
Følgende personer blev ekskluderet: 
 
Kristian Hjerresen Havneøen 
 
Benny & Gitte Sørensen 
 
Ragna & keld Blirup 
 
Finn Pedersen 
 
Ole Kjær Olesen 
 
Lars Bove Christensen 
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Poul Thestrup Hansen 
 
Kjeld Hawaleschka 
 

4. Formandens beretning: 
Formanden gennemgik beretningen. 
 
Dette kræves ikke en godkendelse da det er en beretning 
 
Formandens Beretning 
Så er der gået et år siden sidste generalforsamling, hvor vi fik en næsten ny bestyrelse. 
Heldigvis blev Jørgen og Bøje fra den gamle bestyrelse.  
Så vi har nogle med erfaring, og så os nye med nye ideer. 
Man skal jo huske det som fungerer og ikke bare lave om. Vi har haft et godt samarbejde i 
bestyrelsen.  
Samarbejdet med sejlklubben har også bare fungeret, med respekt for hinandens 
forskellighed. 
Det har på mange måder været et mærkeligt år, med corona, som har lukket op og ned på 
næsten alt. 
Kaffeklubben har brugt ufatteligt meget af bestyrelsen tid, håber nu det er overstået. 
Det er dog også lykkes at få lavet noget, det mest synlige foregår jo i VLH bla. renovering af 
bro 6 og en ny Andkærvig bro. 
VMK har en særdeles god økonomi, det er derfor vi i bestyrelsen har ønsket, at bruge noget 
af vores opsparing til kurser og uddannelse for vores medlemmer. Det håber bestyrelsen kan 
gennemføres her i efteråret og til foråret. 
Bestyrelsen har fået udarbejdet nye vedtægter som vi skal stemme om, lidt senere. Jeg håber 
vi kan stemme samlet således ændringer bliver vedtaget. 
  
Tak for ordet 
 

5. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben 
Jørgen Nielsen fremlagde regnskabet som sluttede med et flot overskud på 
79.694,90 kr. og den kontante beholdning var på 594.255,24 kr. 
 
Dette blev godkendt 
 
Her efter gennemgik Jørgen Nielsen budgettet for 2021 
 
Der budgetteres med en forbedret indtjening på 6.525, - kr. Der er meldt udsolgt på alle 
pladser så kontingentet vil være tæt på det samme. Dog lidt flere indtægter fra 
annonceindtægter. 
Udgifterne stiger med ca. 50.000, - kr. grundet 2020 har været et år med Corona restiktioner. 
Budgettet slutter med et overskud på 44.000, - kr. 
 
Dette blev godkendt 
 
Der var et spøgsmål ang. Dansk søredning da VMK betaler til dette, skal man som person så 
også betale til dette. Svaret er ja 
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6. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for Vejle Lystbådehavn I/S 
Jimmy fremlagde havnens regnskab. 
 
Indtægter er steget rned 635.213, - til 5.915.213, * kr. 
 
Udgifter er steget med 527.856, - til 4.250.000, - kr. 
 
Overskuddet er faldet med 819.643, - til 206.357, - kr. Dette skyldes dog at man har hensat 
900.000,- kr til fremtidig vedligeholdelse 
 
Dette blev godkendt 
 
 

7. Fastlæggelse af kontingent 2022 for klubben 
Kontingentet forbliver det samme 
500 kr til alm personer  
300 kr til pensionister 

 

8. Valg af formand – Afgående Jørgen Helvig Sørensen - modtager genvalg. 
Jørgen Helvig Sørensen blev genvalgt. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Afgående Bøje Sørensen - modtager ikke genvalg 
 John Hesselbjerg blev valgt 
Afgående Stephan Lade og Henrik Petz – modtager genvalg 
 Stephan Lade og Henrik Petz blev genvalgt 
 

10. Valg af bestyrelsessuppleant 
Ingrid Bøeg Jensen blev valgt 

 

11. Valg af revisor - Afgående Jens Svenningsen – modtager ikke genvalg 
Thorvald Ballegaard blev valgt 

 

12. Valg af revisorsuppleant - Afgående Thorvald Ballegaard – modtager genvalg 
Bøje Sørensen blev valgt 

 

13. Uddeling af jubilæumsnåle mv 
 60 år Henning & Marga Sørensen, Vejle 

 
 40 år Preben & Birgit Tværmose, Brande 

 
 40 år Peter Nielsen, Vorbasse 

 
 40 år Hugo Jensen, Vejle Ø 
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 40 år Allan Bøgelund Refsgaard, Asperup 
 

 40 år Tommy & Susanne Nielsen, Vejle Ø 
 

 25 år Bent Lund, Vejle 

14. Nye vedtægter 
Grundet punkt 3 tog lang tid valgte man at dette punkt udgår til næste generalforsamling 

15. Indkomne forslag 
Ingen indkommende forslag 

16. Eventuelt: 
Der blev nævnt at nogle af vand slangerne trænger til at blive skiftet ud 
 
En fra bro 6 nævnte at det kunne være en udfordring når der kun er 5 el stik til 10 både. 
Dette er dog også en udfordring på andre broer. Jørgen H nævnte at dette hører til havne 
bestyrelsen og han vil gerne tage den videre 
 
Der blev også spurgt ind til hvor hurtig ens forsikrings police vil ankomme. Dette skulle 
gerne ske inden for 8 til 10 dage ifgl Jørgen N 
 
Det sidste spørgsmål gik på auto camper og muligheden for at dumpe affalds vand. Jimmy 
gennemgik procedure for hvordan det skal gøres. 

 
 
 


