Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i S/I Vallensbæk Havn
afholdt:
Torsdag den 5. november 2009 kl. 19.00
VSK’s lokaler
Vallensbæk Havn

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Orientering fra formanden
Forslag om vedtægtsændringer
Forslag om ændring af Standard Kontraktvilkår
Godkendelse af budget 2010

Ad pkt. 1: Valg af dirigent
Formand Peter Ambs bød 108 fremmødte indskydere velkommen. Formanden foreslog Helge Petersen
som dirigent. Helge Petersen blev valgt.
Dirigenten bemærkede at generalforsamlingen var varslet i tide, at der var udsendt dagsorden og bilag
indenfor de vedtægtsbestemte frister. Bjarne Lund Hansen og Ulrik Klausen blev valgt som stemmetællere.
Henrik Borch blev valgt som referent.

Ad pkt. 2: Orientering fra formanden
Formanden orienterede om økonomi, budgetter, regnskaber, takststigninger, el-forbrug mv.
Situationen omkring havnens el-forbrug blev lagt frem sammen med et forslag om, hvordan man i fremtiden
kan sikre el-forsyningen i havnen med en brugerbetalingsmodel.
Endvidere blev der redegjort for havnebestyrelsens undersøgelser for at indføre et nyt kransystem til afløsning for den nuværende mobilkran. Formanden viste billeder fra kranen på Ishøj Havn samt trækvognen og
stativerne fra Roskilde Havn.
Som led i strategien om et muligt samarbejde om administrationen klubberne imellem, fremlagde formanden
en model for, hvordan en ny fælles paraply organisation for alle foreninger på havnen, inkl. havnen selv,
kunne se ud.
Orienteringen fra formanden affødte en længere debat i forsamlingen.
Blandt de mange indlæg i debatten, blev der stillet spørgsmål til, hvorfor havnen ikke aflæser el-målerne oftere end tilfældet er. På denne baggrund, indvilgede formanden i, at havnen fremover skal aflæse el-målerne
hver måned, for at kunne skabe et bedre overblik over, i hvilke perioder på året, el-forbruget er størst og hvor
man dermed bedre kan fokusere indsatsen på at få nedbragt el-forbruget.

15 min. pause

Ad pkt. 3: Vedtægtsændringer
Dirigenten orienterede om betingelserne for at, forslaget kan vedtages. Disse gengives her:
Vedtægtsændringer kun kan gennemføres, hvis der er 2/3-dels flertal for dem. Derudover skal dette flertal
findes blandt 2/3 af de stemmeberettigede. Der er p.t. 606 aktive kontrakter. Det betyder, at der skal være
mindst 404 fremmødte – og blandt dem 2/3 dels flertal. Er der færre fremmødte end 404, men dog 2/3 dels
flertal blandt de tilstedeværende, kan vedtægtsændringerne besluttes endeligt på en ny ekstraordinær generalforsamling (eller den førstkommende ordinære) og forsat med 2/3 dels flertal, men i så fald blot blandt de
faktisk fremmødte, jfr. vedtægternes § 25.
Formanden gennemgik herefter ændringsforslaget.
Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen.
Afstemning:
Der var 71 stemmer for forslaget
Der var 9 stemmer mod forslaget
Der var 6 stemmer hverken for eller imod
Der var 86 stemmeberettigede tilstede.
Forslaget blev vedtaget
Forslagets endelige ikrafttræden forudsætter en fornyet stillingtagen på enten en ny ekstraordinær generalforsamling eller førstkommende ordinære.

Ad pkt. 4: Ændring af Standard kontraktvilkår pkt. 34
Formanden orienterede om forslaget.
Der var en kortere spørge- og debatrunde i forsamligen, inden der kunne kaldes til afstemning.
Det blev besluttet – på baggrund af forslag fra flere indskydere – at forslaget ændres, således at ordet ”Alt”
tages ud af sætningen ”Alt forbrug af elektricitet er brugerbetalt…”
Den endelige formulering af sætningen for Standard kontraktvilkår pkt. 34 lyder herefter:
”Forbrug af elektricitet er brugerbetalt. Havnebestyrelsen fastsætter de nærmere regler for betaling.”
Afstemning:
Der var 56 stemmer for forslaget
Der var 26 stemmer mod forslaget
Der var 4 stemmer hverken for eller imod
Der var 86 stemmeberettigede tilstede.
Forslaget blev vedtaget

Ad pkt. 5: Godkendelse af budget for 2010
Formanden gennemgik budgetforslaget.
Der var enkelte spørgsmål og en kort debat i forsamlingen.
Vejledende tilkendegivelse af pkt 5:
Ca. halvdelen af de tilstedeværende tilkendegav, at være tilfreds med forslaget og ca. halvdelen tilkendegav
ikke at være tilfreds.
Formanden tog afstemningen til efterretning og fastslog, at bestyrelsen vil arbejde målrettet på at udarbejde
et bredt og fornuftigt budgetforslag, frem til den ordinære generalforsamling i marts.
………………………………………..
Generalforsamlingen afsluttet kl. 22:50.
11. november 2009

………………………………..
Peter Ambs
Formand

………………………………..
Henrik Borch
Referent

………………………………..
Helge Petersen
Dirigent

