Referat Ekstraordinær generalforsamling Egense Sejlklub
søndag den 5. marts 2017 vedr. vedtægtsændringer og eksklusion
Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet som talte 67 aktive medlemmer og 7
passive.
Refererede fra formålsparagraf 2 og opfriskede at bestyrelsen består af frivillige, der gør det bedste
de kan.

Punkt 1: Valg af dirigent & referent.
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Jørgen Folkvang. Forslag om at et medlem vælges til dirigent.
Der bør vælges stemmetællere først: 3 stemmetællere valgt
Der er begæret skriftlig afstemning om dirigent. Aktive medlemmer over 18 har stemmeret.
Afstemning om dirigent:
•
•

Jørgen Folkvang A – 48 stemmer - og dermed valgt som dirigent
Søren Jørgensen B - 17 stemmer

Bestyrelsens forslag til referent – Karin E. Nielsen fra Sejlklubben Mou Bro - blev valgt.

Godkendelse af dagsorden:
Dirigenten gav ordet til bestyrelsen, som begrundede et ønske om at flytte dagsordenspunkterne 5,
3, 4 i nævnte rækkefølge op på dagsordenen til lige efter punkt 1, da det drejer sig om eksklusion.
Redegjorde for bestyrelsen holdning til eksklusionsbegæring.
Et medlem mener ikke at det er lovligt at flytte rundt på dagsordenspunkter.
Et andet mellem oplyser, at det er Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, og
mener derfor, at det er muligt at ændre rækkefølge.
Håndsoprækning om der kan laves om på rækkefølgen: 55 for at ændre dagsordenen, nej stemte 4
og ændringen i rækkefølge på dagsorden er dermed godkendt.
Et medlem mener ikke, at man kan behandle eksklusion først, da de, som eksklusionspunkterne
drejer sig om, har punkter på dagsordenen. Et andet medlem mener, at de stadig kan være der under
behandling af vedtægtsændringer.

Der fortsættes til det nye punkt 2, som dog sætter en livlig diskussion i gang.
Rune Jensen-Blokø oplyser, at hans tidligere kommentar skulle anses som en indsigelse mod
dagordenen, idet han ikke mener at man kan behandle anonyme forslag på dagsordenen.
Bestyrelsen oplyser, at de har fået overdraget en liste fra medlemmer med underskrift og
efterfølgende har haft en dialog med de eksklusionsbegærede. Der er talt med datatilsynet om hvad
man kan og må udlevere af data, og deres fortolkning er, at hvert enkelt medlem skal give tilsagn
om at deres data kan udleveres. Derfor er der ikke udleveret noget. Rune Jensen-Blokø kan ikke
godkende dagsordenen og bestyrelsens udmelding i denne sag. Bestyrelsen ved, hvem der har
skrevet under, listen blev læst op. Der er 29 aktive medlemmer og 7 passive på listen.
Et medlem ønsker at afgive stemme i punkterne om eksklusion, men er nødt til at forlade
generalforsamlingen. Der stemmes om det kan godtages, idet medlemmet fysisk har været til stede i
starten af generalforsamlingen. Der stemmes JA til det ved håndsoprækning.
Der blev stillet spørgsmål om en eksklusion kan behandles på en ekstraordinær generalforsamling
og ikke kun på en ordinær generalforsamling. Bestyrelsen oplyser at Dansk Sejlunion har været
inde over den fortolkning og at der i vedtægterne hverken står ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling. Bestyrelsen foreslår, at der evt. stemmes om, om det overhovedet kan behandles
her. Der er flertal ved håndsoprækning for det.

Derefter fortsættes til behandling af
Punkt 2: Indsendt eksklusionsbegæring fra medlemmer vedr. Per B. Sørensen (tidl. punkt 5)
Bestyrelsen oplyser, at Per Sørensen er sygdomsramt, og opfordrer til, at dennes
eksklusionsbegæring sættes i bero.
Medlem: Samme ordlyd i alle eksklusionsbegæringer; Man kan ikke ekskludere medlemmer fordi
de er kritiske.
Medlem: Kedelig diskussion om eksklusion, disse medlemmer har været med til at skabe klubben.
Medlem: Ønsker grundlag for eksklusion, føler der skal stemmes om noget man ikke ved hvad
drejer sig om.
Bestyrelsen: Begæringen kommer fra medlemmer, og skønt Bestyrelsen anbefaler en skriftlig
advarsel, er man nødt til at forholde sig til forslag fremsendt fra medlemmer. Oplæsning af
forslaget.
Erik Quist Andersen: Mener ikke at bestyrelsen har handlet sandfærdigt. Ingen fuldmagt fra Per
Sørensen medbragt på mødet 28/2.
Medlem: Tilslutter sig bestyrelsens anbefaling om en advarsel. Har erfaring for at det virker.

Medlem: Synes det er kommet for vidt og mener at de eksklusionsbegærede gør stor skade i forhold
til de mennesker, der gør et stort stykke arbejde for klubben. Ønsker ro i klubben.

Rune Jensen-Blokø oplyser at Per B. Sørensen ingen aktier har i forhold til at sætte noget i bladet
(Bådmagasinet) – hvorfor vælges Per til eksklusion?
Medlem: Hvem har sat noget i Bådmagasinet?
Rune Jensen-Blokø: Jeg er blevet ringet op af Bådmagasinet, som havde fået en henvendelse. Per
har intet med det at gøre
Medlem: Der er 3 der står som underskrivere i artiklen i BådmagasinetMedlem: Ønsker at vide, om det er Rune Jensen-Blokø alene, der har bidraget til artiklen.
Rune Jensen-Blokø: Det er kun mig.
Medlem: I mange organisationer må man ikke udtale sig fuldstændig ukritisk uden at det har
konsekvenser.
Diskussion om ytringsret i klubben.
Bestyrelsen har i samarbejde med Dansk Sejlunion forberedt en advarsel. Der skal være konkrete
forhold der gør sig gældende for at der kan gives en advarsel. I dette tilfælde drejer det sig om:
•

•

Bestyrelsen er uforstående overfor hvorfor medlem ikke har tiltro til bestyrelsen (som
angivet i brev til NØJ) – da medlemmet ikke har henvendt sig til bestyrelsen efter sidste års
generalforsamling til nu med de ting der giver anledning til manglende tiltro.
Der er sket henvendelse til at medlems arbejdsplads med forespørgsel om tilladelse til brug
af køretøj på havnen - uden forudgående aftale eller orientering.

Medlem: Hvis eksklusion skal i bero, bør der sættes en dato for, hvornår eksklusion så skal
behandles.
Per er her ikke og kan ikke tale sin sag.
Forslag om at sagen tages op på næste ordinære generalforsamling.
Nyt medlem ankommet: Nu 68 stemmeberettigede medlemmer i eksklusionssagerne – for
vedtægtsændringer stadig 67.
Skriftlig afstemning – JA = Tages op på næste generalforsamling.
JA: 43 stemmer – og tages dermed op på næste generalforsamling
Nej: 19 stemmer

Punkt 3: Indsendt eksklusionsbegæring fra medlemmer vedr. Rune Jensen-Blokø.
Bestyrelsen indstiller til skriftlig advarsel,
Dirigenten spurgte om Rune Jensen-Blokø ønsker ordet.
Spørgsmål: Er der mulighed for at høre ordlyden i den skriftlige advarsel.
Advarsel er udarbejdet under vejledning af Dansk Sejlunion. Advarsel blev oplæst.
Rune Jensen-Blokø: Sagde sin mening i artikel, følge sig dårligt behandlet på sidste
generalforsamling, som han ikke følte sig ordentligt behandlet af. Så må man sige sin mening andre
steder.
Medlem: Hvad er konsekvensen af en skriftlig advarsel?
Hvis Rune Jensen-Blokø ikke overholder advarsel, og igen får et godt klubliv med medlemmerne,
må han genindkaldes til samtale med bestyrelsen. Hvad der derefter sker, er svært at sige –
afhænger af situationen.
Medlem: Stopper Rune Jensen-Blokø så repressalier mod klubben? – eller fortsætter en anden i
samme spor?
2 forslag: Skriftlig advarsel eller eksklusion – til skriftlig afstemning
Skriftlig advarsel A: 23 stemmer
Eksklusion B: 40 stemmer – og dermed afstemning om eksklusion
JA: 43 stemmer = mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om eksklusion og Rune JensenBlokø ekskluderes hermed af Egense Sejlklub
NEJ: 20 stemmer
Blanke: 2

Punkt 4: Indsendt eksklusionsbegæring fra medlemmer vedr. Erik Quist Andersen.
Bestyrelsen indstiller til skriftlig advarsel. Denne skriftlige advarsel er ikke enslydende med
tidligere oplæste advarsel og oplæses derfor.
Dirigenten spurgte om Erik Quist Andersen ønsker ordet.
Erik: Ja, har brugt mailliste som tidligere fejlagtigt er udsendt af bestyrelsen, som nævnt i
oplæsningen. Mener ellers ikke at oplysninger i advarsel er korrekte.

2 forslag: Skriftlig advarsel eller eksklusion – til afstemning
Skriftlig advarsel A: 21 stemmer
Eksklusion B: 42 stemmer og dermed afstemning om eksklusion
Blank: 1
Afstemning om eksklusion:
JA: 43 stemmer = mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om eksklusion og Erik Quist
Andersen ekskluderes hermed af Egense Sejlklub
NEJ: 17 stemmer
Blanke: 4 stemmer

Punkt 5: Vedtægtsændringsforslag (tidl punkt. 2)
Efter beslutning om eksklusion af flere medlemmer ønsker bestyrelsen en afstemning om, hvorvidt
vedtægtsændringsforsalgene stadig skal behandles.
Er generalforsamlingen stadig beslutningsdygtig?
Rune Jensen-Blokø trækker sine forslag til vedtægtsændringer – Erik Quist Andersen gør det
samme.
Drøftelse af procedure for behandling af vedtægtsforslag. Øvrige forslagsstillere trækker sine
vedtægtsforslag.
Der stemmes om fortsættelse af generalforsamlingen og en gennemgang af de forslag, der er
bestyrelsens anbefaling – det er vedtaget ved håndsoprækning.

PAUSE

Efter pause er det konstateret at der tilstede er: 40 aktive og 4 passive medlemmer.

Der behandles efter følgende rækkefølge: § 20, § 1, § 2, § 3, § 4, § 7, § 5, § 6, § 13, § 8, § 9, § 10, §
11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 21.
Medsendt er forslagsændringer udarbejdet på medlemsmøde + Indkomne forslag fra 5 medlemmer:

•
•
•
•
•

Mogens Koch - frafalder
Rune Jensen-Blokø - frafalder
Erik Quist Andersen - frafalder
Susanne Svoger - frafalder
Christina Kronborg Nielsen – holder alligevel ved sit forslag

Gennemgang af ændringsforslag
§ 20:
§ 1:
§ 2:
§ 3: Bestyrelsen begrunder ønsket om ikke at være bundet til medlemskaber af Dansk Sejlunion.
Det betyder ikke at man ikke kan være medlem forskellige organisationer.
§ 4: Bestyrelsen begrunder at det er et krav fra Aalborg Kommune, at børnene skal betale
kontingent. Hvor meget binder man sig til i forhold til arrangementer?– der skal være 8 maritime
aktiviteter. Tekst ændres til ”kan bl.a. indeholde følgende aktiviteter”.
Spørgsmål om teksten vedr. æresmedlemmer. Meningen er, at der på generalforsamling kun skal
stemmes om ja eller nej til æresmedlemsskab. På generalforsamlingen er det ikke til diskussion
OM et medlem skal indstilles.
Afklaring om slæbestedsmedlemmer og passive medlemmers ret til at bruge slæbested og øvrige
faciliteter. Bestyrelsen arbejder videre hermed.
§ 7: Spørgsmål til hvem der kan indbyde gæster? Er det bestyrelsen eller? Bør det være bestyrelsen
der indbyder – der skal arbejdes med teksten
§ 5:
§ 6: Fra Dansk Sejlunions standardvedtægter. Spørgsmål til hvordan man økonomisk håndterer
eksklusion.
§ 13:
§ 8: Forslag om fastlagt valg i lige/ulige år af forskellige bestyrelsesposter. Diskussion. Bestyrelsen
arbejder med de input, der er kommet frem under diskussionen.
§ 9:
§ 10: Ordinær generalforsamling indskrives i sidste 2 linjer.
§ 11: Forslag om at de 3 skal være både fartøjsejer og pladsejer. Det kan give nogle begrænsninger.
Der opfordres til at sende forslag ind til næste generalforsamling. Bestyrelsen noterer fra
diskussionen.
Tekst om honorering forklaret. Spørgsmål til om teksten kan ændres til mere forståeligt. Ordlyden

er taget så den stemmer med SKATs mulighed for honorering. Ønske om ny formulering –
bestyrelsen kigger på det. Der kan med fordel laves en forretningsorden for bestyrelsen, der
beskriver nærmere.
§ 12: Taget fra Dansk Idrætsforenings standardvedtægter og procentsatsen er rådgivet fra revisor. I
dagens tal drejer det sig om, at der kan disponeres over 170.000 kr. Forslag om at det er 5 % i
regnskabsåret, der kan disponeres af bestyrelsen.
§ 14:
§ 15:
§ 16: Drøftelse af hvad der indgår i fx hus-reglement.
§ 17: Drøftelse af overdragelse og økonomi. Bestyrelsen arbejder med forslaget. Købspladser kan
ikke handles uden bestyrelses godkendelse: Bestyrelsen skal ind over af hensyn til allonge-penge.
§ 18:
§ 19:
§ 21:

Punkt 6: Godkendelse/ oplæsning af referat.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Det
blev konstateret at generalforsamlingen ikke ønskede oplæsning af referat og formanden erklærede
herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Herefter var der fælles frokost.

Egense, den 5. marts 2017

Folkvang
Dirigent

