
Et fritidsliv på vandet

Klubben for sejl-" speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Referøt fra s eneralfars ømtinse n den 2 3. 9, 2 0 2 0

Der var ca 75 deltssere

l. Godkendelse af forretningsorden;

Keld Blirup kunne ikke godkende forretningsordenen, han mente ikke VMK
havde en lovlig bestyrelse. Formanden satte forretningsordenen til
afstemning, ingen stemte imod.

Forretningsordenen godkendt

2. Valg af dirigent. 
$

Torvald Ballegård blev valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor
beslutningsdygtig.

3 . Formandens beretning for 2019

Formanden gennemgik beretningen som herefter blev godkendt.

Den skriftlige beretning kan ses på VMK; hjemmeside.

4. Godkendelse af regnskab for 2019

Jørgen Nielsen fremlagde regnskabet som sluttede med et lille overskud på
3.404,- kr. og den kontante beholdning var på 509.060,- kr

Bro 6 kom med forslag om at udgive VMK bladet elektronisk for at spare
porto, jeg kom med en input omkring, at annoncørerne formentlig ville være
tilbageholdende med at tegne annoncer ved online bladet. Mange af vore
ældre medlemmerne vil nok gerne have et blad i hånden. Til orientering så
har det i 2019 kostet VMK 13.544, - kr. at udgive VMK Bladet

Bro 6 mener vi bør undersøge dette nærmere, så det går videre til den nye
bestyrelse



Herefter blev regnskabet godkendt.

Jørgen Nielsen fremlagde derefter budgettet for 2020.

Der budgetteres med en forbedret indtjening på 20.000, - kr.

Udgifterne falder med ca. 7.000, - kr.

Budgettet slutter med et overskud på 33.000, - kr men JN formsder det bliver
ca. 90.000, - kr. blandt andet på grund af et stort antal nye medlemmer, så der
er alt grund til at være optimistisk.

5. Fremlæggelse af havnens regnskab for z0lg og budget for 2020.

Jimmy fremlagde havnens regnskab.

Indtægter er steget rned 617.000, - til 5.280 .272, * kr.

Udgifter er steget med 287 .245, - til 4.25A.245, - kr.

Overskuddet er forbedret med 330.027, - til 1.0?0.027, - kr.

Der var kritik af, at nogle både på bro 2 måtte flyne, pga. der skulle ligge
en stor båd. Jimmy oplyste at der skulle ændres på bro 2 idet de små pladser
på 2.85 næsten aldrig kunne biuges, Y bommene fra de små pladser blev
flyuet over til havneøen, hvormed der så blev plads til den store båd.

Keld H spurgle indtil hvorfor kranprisern e var steget så meget særdeles
stigningen fra 6 til 12 ron fra 600 til 1.000, - kr. dette burde ikke være
nødvendigt med så gode regnskabstal. Jimmy orienterede lidt omkring
priseme

Det er efterfølgende undersøgt hvad Juelsminde tager for samme kategori,
de tager fra 8-10 ton 1.550,- fra l0-15 ton 1.77s,- betinget af fælles
optagning ellers er det væsentlig dyrere.

Ovenstående regnskab er revideret og godkendt af Revisor Anders Chr.
Mogensen.

Havnens Budget 2CI20

Budgetteret overskud i 2020 1.067.000, - kr.

6. Fastlæggelse af kontingent 202/- for VMK

Kontingent uændret, som blev godkendt.



7. Valg af formand:

Jørgen Helvig Sørensen blev valgt.

E. Valg af kasserer.

Jørgen Nielsen blev genvalgt.

9. Valg af 4 nye bestyrelsesmedlemmer.

Britt Kristensen blev valgt for 2 br

Jan Monge Hansen blev valgt for 2 år.

Henrik Peetz blev valgt for I år Stephan

Lade blev valgt for I år.

Erik Hvidtfeldt ønskede ikke genvalg, formanden takkede Erik for 4 års
arbejde i VMKs bestyrelse

Valg af suppleant.

Torvald Ballegård blev genvaigt.

10. valg af revisor.

Herdis Pedersen blev genvalgt.

11. Valg af revisor suppleant.

Ole Hauser blev genvalgt.

I 2. Uddeling afjubilæumsnåle.

Tage Højmose Jeppesen 25-års jubilæum.

Kj eld Hawaleschka 40-års j ubi læum.

Jyne & Erik Egeberg 50-års jubilæum.

13. Indkomne forslag.

Dagsorden punkt 5 Forslag om at regnskab bør fremlægges af lystbådehavns
revisor. Der var enighed om at det var fordyrende og unødvendigt,
havnefogeden kan også bedre svare på detaljespørgsmåI.

Dette punkt faldt dermed.



Det andet forslag var at alle bestyrelses referater skulle underskrives af
samtlige bestyrelsesmedlemmer der har deltaget i mødet, inden
offentliggørelse.

jeg orienterede om hvordan vi gør i dag, jeg skriver normalt referat dagen
efter mødet og sender den til formanden, som gennemgår og kommer evt.
med rettelser. Derefter udsendes den til bestyrelsesmedlernmeme som inden
2 dage skal komme med rettelser, hvis der er nogen, som det første punkt på
næste bestyrel sesmøde, b I i ver re feratet godkendt.

Jeg vil gerne at vi fremover kan fortsætte som nu, forslaget vil virke for adm.
tungt og forsinke udgivelse af referat.

En af deltagerne, sagde at han mente at vores praktisk var helt normalt, som
han fik bifald for og dermed faldt også dette forslag.

Evt.

Jan Ibsen formanden for Vejle lystbådehavn, gav en kon orientering, idet
bådejermødet den 8.10 er aflyst pga Corona. 6

VMK har formandskabet i ulige år.

SNV har formandskabet i lige-år.

Havnen har ffiet nyt IT system, Harba, som arbejder meget bedre sammen
med bogholderiet, som det tidligere system.

Der er nu en fastansat havneassistent og en deltids bogholdero så nu er der
styr på personalet.

Der er indkøbt en ny bådvogn, der bla. kan dreje på alle hjul og kan køre med
både op til 30 ton, den gamle vogn var ved at være slidt og svejset nogle
steder og kunne max køre med både op til l2 ton.

Den nye vogn kan også bedre køre ind på pladserne, steder hvor den gamle
vogn ikke kunne komme til.

Der bygges pt et nyt parkeringshus, hvor der oprindelig var planlagt båd
parkering på 1 sal, men det er nu ændret til offentlig parkering.

Vi får så nyt plads til vinter opbevaring af både, hvor de gamle gule garager
lagde, pladsen er gjort klar.

Klubhuset er nu blevet færdig malet.

Der kornmer 8 nye udv. borde bænkesæt, er lige kommet hjem og skal nu
samles og opsættes ud for sejlestuen og på platformen foran havne kontoret.



Der blev kun aftroldt 2 havne koncerter pga Corona.

Det er dejligt at mange gæstesejler giver udtryk for stor tilfredshed.

Keld H ønsker oplyst hvorfor 3 bestyrelsesmedlemmer gik i utide.

Jørgen N henviste til bestyrelsesreferater ønskede derudover ikke at
kommentere sagen, spørg dem selv, var svaret.

Agnes ønskede at der blev opsat låger, for at man kun kunne komme ud på
flydebroeme med brik.

Der var ikke stemning for dette forslag, det virker for lukket for gæstesejler.

Der korn et forslag om at var bedre at ffi bedre video overvågning.

Bro 4 foreslog at der blev afholdt en lille fest for dem der lagde til bro 4
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