
Referat	  af	  ekstraordinær	  generalforsamling	  i	  S/I	  Vallensbæk	  Havn	  

afholdt	  

Tirsdag	  den	  21.	  april	  2015,	  kl.	  19.00,	  i	  Vallensbæk	  Bådklubs	  lokaler	  

	  

	  

Dagsorden:	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Afstemning	  om	  bestyrelsens	  forslag,	  som	  behandlet	  på	  den	  

ordinære	  generalforsamling	  den	  18.	  marts	  2015	  (forslag	  til	  ændring	  
af	  vedtægterne	  –	  bilag	  er	  fremsendt	  med	  indkaldelsen	  til	  den	  
ordinære	  generalforsamling)	  

Referat:	  

Alan	  Larsen,	  næstformand	  for	  Vallensbæk	  Havn,	  bød	  i	  formandens	  fravær	  velkommen	  til	  den	  
ekstraordinære	  generalforsamling,	  der	  er	  en	  følge	  af	  de	  vedtægtsændringer,	  der	  blev	  vedtaget	  på	  
den	  ordinære	  generalforsamling	  i	  havnen	  den	  18.	  marts	  2015,	  men	  hvor	  der	  ikke	  var	  kvalificeret	  
flertal	  til	  endelig	  vedtagelse	  af	  vedtægtsændringerne.	  

Ad	  punkt	  1:	  Valg	  af	  dirigent	  

Peter	  Ambs	  blev	  foreslået	  og	  valgt.	  

Dirigenten	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  korrekt	  og	  rettidigt	  varslet	  efter	  gældende	  
regler.	  

Ad	  punkt	  2:	  Vedtægtsændringer	  

Peter	  Ambs	  og	  Alan	  Larsen	  orienterede	  om	  baggrunden	  for	  den	  ekstraordinære	  generalforsamling	  
og	  understregede,	  at	  der	  på	  denne	  ekstraordinære	  generalforsamling	  alene	  kan	  stemmes	  ja	  eller	  
nej	  til	  forslagene,	  og	  således	  ikke	  kan	  stilles	  ændringsforslag.	  Eventuel	  forkastelse	  af	  ændringerne	  
vil	  være	  ensbetydende	  med	  at	  begynde	  forfra	  med	  proceduren	  for	  vedtægtsændringer.	  

Efter	  en	  kort	  dialog	  om	  de	  oprindelige	  forslag	  fra	  henholdsvis	  havnebestyrelsen	  og	  VBK	  og	  deres	  
behandling	  på	  den	  ordinære	  generalforsamling	  blev	  vedtægtsændringerne	  sat	  til	  afstemning.	  

Ifølge	  vedtægternes	  §	  25	  kan	  vedtægtsændringer	  på	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  vedtages	  
med	  2/3	  af	  de	  afgivne	  stemmer.	  For	  stemte	  21	  indskydere,	  ingen	  imod	  og	  ingen	  hverken	  for	  eller	  
imod.	  Forslagene	  blev	  således	  enstemmigt	  vedtaget.	  



Alan	  Larsen	  afsluttede	  herefter	  generalforsamlingen	  ved	  at	  kvittere	  for	  fremmødet,	  og	  han	  
takkede	  dirigenten	  for	  den	  gode	  afvikling	  af	  generalforsamlingen.	  

	  

Vallensbæk	  den	  22.	  april	  2015	  

	  

Alan	  Larsen	   	   	   Peter	  Ambs	   	   	   Peter	  Linnet	  

Næstformand	   	   Dirigent	   	   	   Referent	  

	  


