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Ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub 

Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 19:00 

79 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen 

REFERAT: 

1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag: Henrik Bro Christensen

Formand Ole Skjaerbaek bød velkommen og præsenterede bestyrelsens forslag til dirigent, Henrik
Bro Christensen. Der var ikke andre forslag, og Henrik blev valgt.

Generalforsamlingen erklæres lovlig – varslingsreglerne er overholdt.

Der vælges 2 stemmetællere: Malthe Nøhr og Anders Lindtner.

Afstemning vedr. vedtægtsændringer
En vedtægtsændring kræver 2/3 flertal og kun kan godkendes, når mindst 1/3 af klubbens
medlemmer deltager i afstemningen.
Bestyrelsens to forslag blev godkendt på den ordinære generalforsamlng, hvor færre end 1/3 af
klubbens medlemmer deltog. Derfor skal forslagene godkendes på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling. Her kan forslaget godkendes ved almindeligt stemmeflertal.

2. Aalborg Sejlklubs bestyrelse foreslår følgende redaktionelle justeringer og præciseringer til
vedtægterne:
Forslaget blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 4. maj 2021 med 102 stemmer for
og 2 imod.

Generel ændring af terminologi
For tilpasning af terminologi foreslås at ”vandplads” ændres til ”havneplads”.

Udmeldelse / eksklusion (§ 6)
Overskriften rettes til ”Udmeldelse og eksklusion”

Tildeling af vandpladser (§ 24)
Overskriften rettes til ”Tildeling af havnepladser”

Beregning af vand- og landpladsleje (§ 25)
Overskriften rettes til ” Beregning af havne- og landpladsleje”

Fartøjets navn og tilhørsforhold (§ 28)
I første afsnit udskiftes ”Marina Fjordparken” med ”Aalborg Sejlklub”
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Forsikring (§ 30)  
Overskrift foreslås ændret til ”Forsikringsforhold” 
Indholdet præciseres, så det fremgår, at der er krav om ansvarsforsikring, uanset 
om man har fast eller midlertidig plads og uanset om man er medlem eller gæst. 

Teksten foreslås således:  
”Ethvert fartøj, der har en fast eller midlertidig havne- eller landplads i Aalborg Sejlklub, skal være 
ansvarsforsikret. Medlemmer skal registrere forsikringsoplysningerne i klubbens IT-system, og 
bådejeren skal ved påkrav kunne dokumentere dette over for bestyrelsen.  
Dette gælder ligeledes gæster, der har et fartøj i havnen eller opbevaret på en landplads.”  

Paragraf-numrene vil blive rettet, såfremt de af bestyrelsen foreslåede tilføjelser godkendes af 
generalforsamlingen.  

Forslaget godkendes ved håndsoprækning 
Stort flertal for – èn stemme imod. 

3. Afstemning vedr. vedtægtsændring om afholdelse af online generalforsamling

Baggrunden for forslaget er den situation, som er opstået i forbindelse med corona-pandemien, hvor
det på grund af myndighedernes restriktioner, i en længere periode ikke har været muligt at afholde
en fysisk generalforsamling. Som det fremgår af forslaget, skal der være en vægtig grund til online
afholdelse af generalforsamlingen.

Forslaget blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 4. maj 2021 med 98 stemmer for og
7 imod.

Aalborg Sejlklubs bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændring.

§ 8 Online generalforsamling
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en online generalforsamling.

Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af 
force majeure, herunder ved myndighedspåbud.  

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i 
forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling 
sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige 
bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet 
på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til 
medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en online 
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.  

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i 
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan 
de tilmelder sig online generalforsamlingen, og hvordan de kan finde oplysninger om 
fremgangsmåden ved generalforsamlingen.  
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Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, 
således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for 
hemmelig afstemning.  

Rettelse til §7 næstsidste afsnit. 

Nuværende tekst: ” Fuldmagterne afleveres til dirigenten inden der stemmes”. 
Dette ændres til: ” Fuldmagterne afleveres til dirigenten inden der stemmes. Ved online afstemning 
skal fuldmagter indsendes til bestyrelsen med den frist, som inkaldelsen angiver.  

Indlæg fra salen: 

Claes Struve foreslår, at der bliver en fast tidsfrist for indsendelse af fuldmagter. 

Et medlem forslår, at vi kan streame generalforsamlinger og andre møder. 

Knud Erik Kristensen ønskede skriftlig afstemning afstemning. 

Den skriftlige afstemning viser 60 stemmer for forslaget – 16 stemmer imod – og 1 blank 

Forlaget er vedtaget. 

4. Valg af kasserer
Bestyrelsens forslag: Anja Kjeldsen
Afgående kasserer Tove Schiellerup begrundede sin afgang.

Anja Kjeldsen fortalte om sine forudsætninger for at bestride posten som kasserer.

Der var ikke andre kandidater, og Anja blev valgt uden afstemning.

Aalborg den 18. oktober 2021 




