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Formandens indledende tale til generalforsamlingen den 12. oktober 2022 

 

 

 

 

Velkomst 

 

Formål med generalforsamlingen er, at bestyrelsen får generalforsamlingens stillingtagen til den nu 

anlagte sag mod klubben fra 6 ekskluderede medlemmer, som verserer i byretten. 

 

Generalforsamlingen vedrører ikke ! den nu afgjorte sag, som Keld Hawaleschka anlagde og har vun-

det i Vestre Landsret. 

 

For at generalforsamlingen kan få et beslutningsgrundlag, vil jeg gerne som formand redegøre for det 

som er sket frem til i dag. 

 

Bestyrelsens opgave er at sikre det bedste foreningsliv, med motorbådssejlads som omdrejningspunk, 

med en god og hyggelig tone blandt medlemmerne. Det skal være rart at komme i klubben og være 

medlem ! 

 

Derfor har klubben i sine vedtægter en bestemmelse om, at medlemmer som ikke har det samme 

ønske, og som ” skader klubbens arbejde og renomme ” kan ekskluderes af generalforsamlingen 

 

Det var det som skete på generalforsamling september sidste år, og som generalforsamlingen tog 

stilling til. 

 

Som I ved havde Keld Hawaleschka anglagt retssag mod VMK og vandt sagen, fordi retten lagde 

vægt på 

- at han ikke havde fået en klar skriftlig påtale 

- at påtalen fra 2014 kunne han ikke huske at have fået 

- at retten fandt, at klubben ikke havde godtgjort på et så klart og sikkert grundlag for eksklusio-

nen, at et medlem efter 40 år medlemskab kunne ekskluderes. 

 

Det medførte ikke at han kunne få en bådplads, da det er havnen som bestemmer og ikke klubben. 

 

Vi tabte på bevisbyrden og ikke på at en generalforsamling kan ekskludere i medfør at vedtægterne, 

hvis et medlem ”skader klubbens arbejde og renomme” – det er vigtigt. 
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Mange andre foreninger, herunder DGI,  er meget interesseret i dommen,  fordi den er afgørende for 

det danske foreningsliv – og også de støtter klubben i at søge om tredjeinstansbevilling, for at få sa-

gen prøvet for højesteret. 

 

Denne sag kører stadig, og generalforsamlingen skal ikke tage stilling til den – Keld H er i dag med-

lem, som afgjort af retten. 

 

Det generalforsamlingen skal tage stilling til er den nye retssag som er anlagt af 6 medlemmer som er 

Keld Blirup, Finn Pedersen, Kristian Hjerresen, Lars Bove Christensen, Ole Kjær Olesen og Poul The-

strup Hansen, 

 

Sagen skal for slut marts næste år  i Kolding, der er afsat 2 fulde dage i retten. 

  

De påstår at generalforsamlingens beslutning om eksklusion den 16. september 2021 er ugyldig – og 

at de fortsat skal være, at anses som medlemmer. 

 

Skal den sag fortsættes i retten, så vi får en dom – eller skal vi i dag på, denne generalforsamling, 

vedtage at tilbagekalde eksklusionerne så retssagen bortfalder. ? 

 

Jeg kan oplyse, at sagsomkostningerne for klubben ved at fortsætte sagen er ca. 80.000. 

 

Bestyrelsens indstilling. 

 

Den nye sag er anderledes end den første sag  

-  der er givet skriftlige advarsler for præcis de forhold, som de er ekskluderet for 

- vi mener, at der er gode beviser for de forhold som er grundlaget for eksklusionen, ! 

 

så der er et godt og sikkert grundlag for eksklusionen og generalforsamlingens meget klare votering 

om at ekskludere de 6 medlemmer i 2021.  

 

Samtidig må vi konstatere,  

- at de 6 medlemmer siden eksklusionen i 2021 ikke har udtrykt et ønske om at medvirke til et 

konstruktivt forhold til bestyrelsens og klubbens medlemmer, – tværtimod har de gjort alt for at 

bagtale klubben og medlemmer af klubben  

-  der er ingen anger eller vilje til forandring ! 

-  og der er desværre ikke udsigt til at det vil blive bedre – selv hvis de blev medlemmer igen. 

- Hvis de var kommet på bedre tanker kunne De jo have søgt optagelse efter 1 år, jvf vore ved-

tægter. 
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Da alle medlemmer af Motorbådsklubben er ambassadører for klubben er det vigtigt at medlemmer 

behandler klubbens samarbejdspartnere ordentligt, herunder ikke mindst havnens ansatte – det gør 

de ikke. 

 

Det er også vigtigt at alle klubbens medlemmer har og ikke mindst ønsker at have en god, konstruktiv 

og behagelig tone i klubben for at fremme det sociale liv i klubben -, og at der ikke skal ret mange til at 

forgifte en stemning. 

 

Bestyrelsens indstilling er, at de 6 medlemmer fortsat skal være ekskluderet som besluttet af general-

forsamling i 2021, og at sagen i retten skal gennemføres. Og det uagtet at det er en usædvanlig og 

meget træls situation for klubben, medlemmerne og ikke mindst bestyrelsen.! 

 

Hvis generalforsamlingen er enig skal I på stemmesedlen i dag stemme NEJ. 

 

NEJ til at de ekskluderede medlem skal optages som medlemmer igen. 

 

Bestyrelsens håber naturligvis på generalforsamlingens opbakning – og at Vejle Motorbådsklub viser 

foreningens Danmark, at der altid er grænser for hvad medlemmer og frivillige aktører i danske for-

eninger skal tåle af opførsel fra medlemmer, som ikke ønsker det gode konstruktive og sociale liv som 

er grundlaget for alle foreninger – også vores forening. Det er det bestyrelsen hele tiden arbejder for. 

 

Jeg håber på, at vi får en god og konstruktiv dialog i dag og hermed vil jeg igen give ordet til dirigenten 

for at styre aftenens indslag. 

 

Og bestyrelsens svarer gerne på spørgsmål fra salen, om den verserende sag – og dommen som er 

afsagt. 

 

Lad os få en god aften og dialog inden afstemningen. 

 

 


