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

 
 

Generalforsamling onsdag den 27. april 2022 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. Formandens beretning: 
Formanden gennemgik beretningen. 
 
Dette kræves ikke en godkendelse da det er en beretning 
 
Formandens Beretning 
Formandens Beretning 
Så er der gået 7 mdr.  siden sidste generalforsamling, hvor der var et meget flot fremmøde, 
desværre på et øv grundlag. 
Bestyrelsen fik her opbakning til eksklusion af 8 af i alt 11 som bestyrelsen havde valgt at 
ekskludere. 
Så skulle man jo tro, at det ville give den nødvendige ro, men nej, De ekskluderede 
medlemmer forsatte deres chikane af vores Havnefoged med det resultat han sygemelde sig, 
og efterfølgende opsagde sit job. 
Dette faldt nogle medlemmer, både fra SNV og VMK, for brystet som uden bestyrelsens 
medvirken, mødets om morgenen og bad uromagerne blive væk, det gav ro på havnen TAK 
for det! 
Derefter blev hele bestyrelsen meldt til skattevæsnet for skatteunddragelse! det har 
selvfølgelig været meget ubehageligt. Jeg kan oplyse jeg modtog kr. 1.550,- i 2020 samlet 
og i 2022 kr. 6.200 hvoraf de 2.350,- er indberettet til skat. De fleste andre i bestyrelsen lå 
under grænsen som skal indberettes, Bestyrelsen har herefter hævet honorarer til kr. 3.850, 
som er grænsen for skattefri godtgørelse, så noget godt kom der da ud af det.  
Første retssag var i januar som VMK tabte. En samlede bestyrelse valgte at anke til 
Landsretten, fordi vi mener Keld talte usandt i retten. Han nægtede at have fået en påtale. 
Denne påtale er nu fremlagt for landsretten, med kopi af kvitteringen, for den var sendt 
anbefalet, kopi af Kelds skrivelse til daværende bestyrelse, hvor han klager over påtalen, 
samt kopi af generalforsamling i 2014 hvor Keld igen klager over påtalen. 
Som om dette ikke er nok, har de 7 andre fra kaffeklubben anlagt sag mod VMK! den 
kommer for retten senere. Man må sige vi har en meget attraktiv klub at være medlem af.   
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Dette er meget tidskrævende at stå på mål for alt dette. Samtidig har det indtil nu kostet Kr. 
43.500,- til advokat og yderligere omkostninger vil der komme, uanset VMK vinder eller 
taber. Bestyrelsen mener det er nødvendigt at køre sagerne til ende. 
Det har på mange måder været en mærkelig tid med Corona, som har lukket op og ned på 
næsten alt. 
VMK har en særdeles god økonomi, og derfor vil vi bruge noget af vores opsparing til en 
fest i efteråret, når VMK fylder 90 År. Foruden på kurser og uddannelse for vores 
medlemmer.  
Bestyrelsen har fået udarbejdet nye vedtægter, som vi skal stemme om lidt senere. Jeg håber 
vi kan stemme samlet således at ændringer bliver vedtaget. 
 
Tak for ordet 
 

4. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben 
Jørgen Nielsen fremlagde regnskabet som sluttede med et flot overskud på 
165.966,44 kr. og den kontante beholdning var på 773.136,13 kr. 
 
Dette blev godkendt 
 
Herefter gennemgik Jørgen Nielsen budgettet for 2022 
 
Det vil ligge meget op af 2021. Man håber at igen 2022 vil man få del af overskudsdeling 
fra VLH som er på 100.000,- kr. Så har man valgt at fjerne indtægt på de 1500,- kr. for salg 
af klub aktiviteter og blot dele stander ud. 
 
Dette blev godkendt 
 
Der var et spørgsmål ang. ansvarsforsikring gennem VMK. 
Ansvarsforsikringen dækker skader man med sin båd forvolder på andres ting f.eks. både og 
havneanlæg, men aldrig på egne ting (båd m.m.)  
 
Ligeså blev der spurgt om hvorfor posten 2031 Repræsentation & klubbens aktiviteter var 
mere fordoblet sammenlignet med 2020. Dette skyldtes især at man har valgt at flytte 
generalforsamlingen til VB VIP-lokaler for at huse alle de fremmødte og for at man har 
muligheden for lidt god mad da der er en sund økonomi i VMK. 
 
Og i forbindelse med at det er sidste gang at Jørgen Nielsen fremlægger regnskab, er det 
blevet besluttet at gør Jørgen og Anna til æres medlem af VMK 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for Vejle Lystbådehavn I/S 
Anders Nielsen fra SNV var forhindret og derfor fremlagde Jørgen Helvig Sørensen 
regnskabet. 
 
Af runde tal kan der nævnes at man har budgetteret med indtægter på 6.4 mill. Og aktuelt er 
7.3 mill.  
 
Udgifterne var budgetteret med 4.9 mill. men aktuelt var var 5.6 mill. 
 
Der er så lagt 1.2 mill. til nye ting hvilket gør at man lander på et overskud på 269.000,- kr. 

 
Dette blev godkendt 
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6. Fastlæggelse af kontingent 2023 for klubben 
Kontingentet forbliver det samme 
500 kr. til alm personer  
300 kr. til pensionister før 31-12-2019 

7. Valg af kasser – Afgående Jørgen Nielsen - modtager ikke genvalg. 
Stephan Lade blev valgt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Afgående Britt Kristensen - modtager ikke genvalg 
Afgående Jan Monge Hansen – modtager genvalg 

Og da Stephan Lade er blevet valgt til kasser skulle der findes 3 bestyrelsesmedlemmer 
 

Ud over Jan Monge stillede følgende op: 
Carsten Gæbe Povlsen 
Lykke Madsen 
Lars Skov Toft 
 
Alle 73 fremmødte var stemmeberettigede, hver person skulle skrive 3 navne på et stykke 
papir og stemmerne fordelte sig følgende: 

 
50 - Jan Monge Hansen 
49 - Carsten Gæbe Povlsen 
48 - Lykke Madsen 
19 - Lars Skov Toft 

 
Stemmerne blev talt op af vores afgående kasser Jørgen Nielsen med deltagelse af dirigenten 
Niels L. Johansen 

9. Valg af bestyrelsessuppleant 
Ingrid Bøeg Jensen (Lisbeth) blev valgt 

10. Valg af revisor - Afgående Herdis Pedersen – modtager genvalg + nyvalg 
Herdis Pedersen blev valgt sammen med vores afgående kasser Jørgen Nielsen 

11. Valg af revisorsuppleant - nyvalg 
Ingen meldte sig så vi håber at der ikke bliver brug for en suppleant 

12. Uddeling af jubilæumsnåle mv 
 Allan og Britta Iversen 50 år 
 Ib Vejling Andersen 25 år 
 Erik Hessel 25 år 
 Bent og Jytte Nørgård 25 år 
 Per Krag 25 år 
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13. Indkomne forslag 
Bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter. 
Vedtægterne trænger til at blive opdateret og har lagt de sidste 2 år i baggrunden for at blive 
ændret. Dette var planen for sidste generalforsamling men grundet at sidste 
generalforsamling trak ud valgt man at udskyde disse ændringer af vedtægter.  
Niels L. Johansen gik ændringerne igennem da flere var usikker på hvad det havde af 
betydning. Der blev spurgt ind til om det skulle være ved håndsoprækning eller skriftligt. 
Der var 1 imod håndsoprækning. 
Ændringerne af vedtægterne blev godkendt med 51 for. 
Der blev spurgt fra forsamlingen om det skulle forstås sådan at man skulle have båd for at 
være medlem af VMK. Det skal man ikke. 

14. Eventuelt: 
Der skulle være fremsendt et indkommende forslag til bestyrelsen omkring at indgå forlig 
med de ekskluderede medlemmer. Dette forslag var desværre ikke kommet frem til 
bestyrelsen og derfor blev nævnt under eventuelt. Men bestyrelsen ser ingen ide til at indgå 
forlig med de ekskluderede medlemmer da det er med opbakning fra sidste 
generalforsamling. Dette kan tages op på næste generalforsamling under indkomne forslag 
hvor der så kan stemmes om det. 
 
Der blev spurgt ind til hvorfor ikke gør noget for at inkluderer de ekskluderede medlemmer 
igen. Men igen ser bestyrelsen ingen ide til at indgå forlig med de ekskluderede medlemmer 
da det er med opbakning fra sidste generalforsamling. 
 
Der blev spurgt ind til svar på en påtale som et individ havde fået. Det blev aftalt at Jan ville 
tage en snak med personen om dette og se om vi ikke kunne komme videre og se frem ad. 
 
I forbindelse med en eksklusion som blev nedstemt under sidste generalforsamling, blev der 
spurgt ind til det indskud som personen havde betalt på 15.000 som så skulle betales igen. 
Der blev nævnt at det er med havnen dette skal diskuteres og ikke VMK. 


