Ho Bugt Sejlklub

…Sejlklubben på stranden…

Referat fra generalforsamling 13 januar 2022
Referat fra ekstraordinær Generalforsamling i Ho Bugt Sejlklub (HBS),
afholdt d. 13.01.2022 kl. 19.00.
Sted: Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, 6710 Hjerting, Esbjerg

Der var 13 fremmødte. Følgende fra bestyrelsen var repræsenteret: Bjarne Lindquist, Henrik Møller, Simon Nørgren,
Sune Kjellerup og Jan Nielsen.
Bestyrelsesformand Bjarne Lindquist bød velkommen, og fremlagde dagsordenen. Dagsordenen omhandlede primært
den forestående afstemning vedr. ændring af en af klubbens vedtægter.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog at Søren Lambertsen blev valgt som dirigent.
Salen havde ikke indvendinger hertil og Søren Lambertsen takkede ja til posten.
2. Valg af referent og stemmetællere
Simon Bak blev valgt af forsamlingen som referent, og Karin Lindquist blev valgt til stemmetæller.
Det blev vurderet tilstrækkeligt med én stemmetæller set i forhold til antallet af fremmødte(13)

3. Ændring af vedtægter samt motivation herfor
Formanden lagde ud med at beskrive motivationen for at bestyrelsen vil have gennemført omtalte vedtægtsændring.
Formanden begrundede dette med at det er for at klubbens vedtægter kan leve op til reglerne jfr.
Folkeoplysningsloven.

Herefter opridsede formanden den omtalte vedtægtsændring, som pålød:
$8 stk.1) Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan
finde sted. Bestyrelsen skal vælges blandt de medlemmer over 18 år, der er ejere af et sejldrevet fartøj eller på anden
måde repræsenterer aktive sejlere eller surfere i klubben.
Ændres til:
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsens medlemmer vælges ud fra 3 hovedinteressegrupper (A; B; C) efter nedenstående fordelingsnøgle:
A. Sejlere (sejldrevne både)
3 stk. bestyrelsesmedlemmer.
B. Surfere (sejldrevne surfboards) 2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
C. Øvrige
2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
Såfremt en af ovenstående hovedinteressegrupper ikke kan stille med kandidater, suppleres der op fra de øvrige
hovedinteressegrupper.
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Herefter var der debat fra salen vedr. om nuværende generalforsamling egentlig var en ekstraordinær
generalforsamling - eller en ”ny” generalforsamling.
Formanden oplæste klubbens vedtægter vedr. generalforsamling og konstaterede at dette var en ”ny”
generalforsamling, som det også fremgår af indkaldelsen.
Dirigenten opfordrede dog bestyrelsen at undersøge dette nærmere i forhold til fremtidige situationer, så der ikke
hersker tvivl om dette.

Der blev fra salen stillet spørgsmål til hvordan man i de nye vedtægter definerer hvilken ”hovedinteressegruppe” man
tilhører.
Dette spørgsmål blev suppleret med en vis bekymring om, hvorvidt denne vedtægtsændring vil kunne resultere i at
valg af bestyrelsesmedlemmer på efterfølgende generalforsamlinger, muligvis ikke kan foretages på lige så
demokratisk maner som i dag. Bekymringen er at kun meget få fra en interessegruppe møder op til
generalforsamlingen og dermed kan stemmes på.
Bestyrelsen beroligede med at dette var et noget tænkt og teoretisk scenarie og at dette i praksis ikke ville blive
aktuelt. Bestyrelsen vi altid arbejde for at kunne foreslå gode kandidater til valg.
Ligeledes påpegede bestyrelsen at de er indforstået med at denne nye formulering muligvis ikke er perfekt, men at
den på nuværende tidspunkt er en acceptable og af kommun accepteret løsning, og bestyrelsen, i så fald, har tid ind til
næste generalforsamling til evt. at omformulere den.

Der blev fra salen udtrykt utilfredshed over, at der siden seneste generalforsamling endnu engang havde været en
gruppe morgenbadere der havde kontaktet kommunen uden at bestyrelsen var inddraget.
En fremmødt morgenbader forklarede, at det ikke er deres hensigt at kuppe klubben eller lign. De ønsker sig blot en
god klub og vil ikke lave bøvl.
Denne kommentar blev mødt med følgende modsvar fra én af de fremmødte sejlere. Han følte sig netop provokeret af
morgenbadernes handlemåde med at kontakte kommunen bag om bestyrelsen, og opfattede netop dette som en
trussel mod klubben, idet der er nogen udefrakommende som vil ændre klubben.

Bestyrelsen svarede at de nødigt ville have at denne ekstraordinære generalforsamling igen skulle omhandle dette
punkt og henledte opmærksomheden på at holde sig til dagsordenen og dermed foretage afstemning vedr. den
omtalte vedtægtsændring.
Dirigenten gav bestyrelsen ret i dette og forklarede forsamlingen at afstemningen ville blive foretaget ved
håndsoprækning.
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Derefter blev der afstemt, med følgende resultat:
10 stemmer for at indføre ny vedtægtsændring
1 stemme imod at indføre ny vedtægtsændring
3 Stemte blankt
Dirigenten konstaterede dermed at vedtægtsændringen er godkendt.
Bestyrelsen takkede de fremmødte for deltagelse og gav ordet til dirigenten der hævede
generalforsamlingen ca. kl. 20.15

Underskrifter for referatet:
Bestyrelsesformand:
Bjarne Lindquist

_______________________

Dato __02__ / __februar 2022____

_______________________

Dato __05__ / __februar 2022____

_______________________

Dato __23__ / __januar 2022____

Dirigent:
Søren Lambertsen

Referent:
Simon Bak
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