Generalforsamlingsprotokollat
År 2017, den 4. marts kl. 14:00 afholdtes ordinær generalforsamling i:
Godthåb Bådeforening
i Illorput, 3905 Nuussuaq

Dagsordenen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
1A. Orientering fra Kommuneqarfik Sermersooq.
Bestyrelsesberetning
Godkendelse af regnskab 2016
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr m.m. samt godkendelse af budget for 2017
Behandling af evt. forslag fra medlemmer
Valg af bestyrelse og suppleanter, valg af bestyrelsesformand
Evt. fastsættelse af honorar til bestyrelsesfromand og øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisorer
Evt.

Fremmødte medlemmer: 58
Fuldmagter: 69
Passive medlemmer, heraf fuldmagter: 1 (passive)
Antal gyldige stemmer tilstede: 127
Formanden bød velkommen kl. 14:27 og informerede, at der er simultanttolkning, ved tolk, Hans Ole Petersen,
hvorfor man selv kan vælge sproget. Der foreligger anlæg til dette brug.
Afventer registrering af indkomne medlemmer til registrering og udlevering af stemmesedler hvorefter
generalforsamlingen vil kunne starte op.
Ad punkt 1 – valg af dirigent:
Bestyrelsen har anbefalet Jenseeraq Poulsen som dirigent, godkendt af forsamlingen.
Dirigenten Jenseeraq Poulsen takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var sendt ud rettidigt, de blev
sendt ud i perioden 9 – 10. februar 2017. Og han konstaterer også at dagsorden m.v. er sendt ud. Dirigenten
fremlagde dagsorden for info.
Han ønsker at forsamlingen skal foregå stille og roligt.
Han oplyser, at vi starter med 1A, information fra Kommuneqarfik Sermersooq og præsenterer dagsordenen.
Med baggrund i forslag til ændring af medlemskontingent, blev den endelige godkendelse af budgettet for 2017
sat efter behandling af forslaget, da den, hvis resultatet bliver flertal for ændring af kontingentet, have indflydelse
på budgettet.
Dagsordenen blev godkendt.
Herefter tilgår 1A.
Broprojektet, vejføringen m.v. blev præsenteret af Kristian ? herunder midlertidig lukning for trafik i forbindelse
med montering af broen. Man antager, at man ved ilægning af broen, vil indløbet været spærret i max. 12 timer.
I sejlrenden vil en klippe blive sprængt væk, så der er mindst 2,5 m vanddybde ved gennemsejlingen ved lavvande.

Spørgerunde herefter vedr. brobyggeriet.
Han går derefter til pkt. 2.
Ad punkt 2 - bestyrelsesberetning:
Formanden fremlagde beretningen, oplæst: - den fremstår på dansk, da den ikke kan nås at blive oversat til
grønlandsk. Simultaltalttolket derfor.

Så kom vi gennem endnu et år, og er nu ved at gøre klar til 2017.
Årets resultat, rent regnskabsmæssigt, har været tilfredsstillende, og vi kan gå fremtiden i møde med ro
i sindet. Derfor lægger vi ikke op til prisforhøjelser, men vælger at spare op til fremtidige investeringer.
Vi har i det forgangne år været forskånet for store ulykker og vi ser frem til en sæson med mange gode
ture og oplevelser. Om broerne kommer i vandet til påske, der falder midt i april, må fremtiden vise, da
vi ikke er herre over vejret. Som det ser ud nu med hård frost, gør ikke forhåbningerne større. Men lad
os se hvad vejret bringer.
Vi har været lidt plaget af indbrud i løbet af sommeren, og efteråret da bådene kom op. Derfor skal vi
henstille til alle, om at lukke porte efter sig, når man går ned på broerne. Lad være med at efterlade
værdier i bådene, som kan være let omsætteligt. Vi har erfaret at det ikke er altid er elektronikken
tyvene går efter, men at de kan finde på at stjæle f.eks. kortet fra GPS’en, som de så kan sælge. Jeg skal
også i den forbindelse gøre opmærksom på, at man ikke må købe ”billige varer”, da disse kan komme
fra tyveri. Man gør sig derfor skyldig i hæleri, selvom man undskylder sig med, at man ikke vidste varen
stammede fra tyveri. Bed altid om en kvittering fra dengang varen var ny. Og gør det til en vane at
gemme kvitteringer, i det tilfælde at jeres gamle udstyr skal sælges efter endt brug.
Vi gør jo meget for at dæmme op for tyverier. Aflåste porte der skal gøre det svært for uvedkommende
at komme på broerne. Derfor nulstiller vi alle nøgler ved sæsonafslutningen, så det kun er autoriserede
nøgler, der bliver åbnet. Vi fanger mange nøgler om foråret, der er i de forkerte hænder, når nøglerne
skal genåbnes. Da vi har et gammelt Salto nøglesystem, der stort set er udgået, har vi investeret i et nyt
nøglesystem. Det nye system er berøringsfrit, så nøglebrikken skal bare hen foran scanneren, for at
åbne portene. Systemet er vejrbestandigt, da elektronikken er støbt ind, så der ikke kan komme vand
ind. En klar forbedring i forhold til det gamle system er også, at nøglebrikkerne ikke skal på kontoret for
at blive åbnet. Når man har betalt sit medlemskab og pladsleje samt har fremsendt kvittering for betalt
forsikring, kan kontoret åbne nøglen, og nøglebrikken bliver programmeret for den nye sæson, første
gang man fører den hen til en vilkårlig scanner ved portene. Så bliver pladsmærket skrevet, og kan
afhentes på havnemesterkontoret. Vi undgår dermed den lange kø foran kontoret.
Det kræver selvfølgelig at medlemmerne fremsender papiret i god tid på mailen, så kontorpersonalet
har tid til at ordne, det der skal gøres, for at nøgler skal åbnes. Det nytter ikke noget at alle sender
papirer samtidig, for så kan vi ikke nå at åbne nøgler. Det skulle derfor blive sidste gang at man skal
sidde i kø, for at få byttet sin gamle Saltonøgle til en ny brik. Dem der har flere brikker får brikkerne i
forskellig farve. Så kan man meddele kontoret at man har mistet f.eks. en rød nøglebrik, og den kan
straks blive lukket, så tyvene ikke finder den og går ned på broerne. Det er derfor meget vigtigt at
mistede nøglebrikker straks meldes til kontoret.
Kameraovervågningen er også en del af sikkerheden. Vi udskifter løbende gamle kameraer med nye
moderne typer, der giver et bedre billede. Nogle af de gamle kameraer er efterhånden 10-15 år gamle,
og står til en udskiftning. Hvert kamera koster i omegnen af kr. 30.000 + montering, så det er jo noget af
en udskrivning, når vi har ca. 20 kameraer. Vi er også ved at opdatere og udskifte routere til
kameraerne, så også disse kan følge med tiden. Når elektrikeren nu er inde i kabelskabene, får de også
en overhaling så vi minimerer fejl.
Broerne bliver også løbende udskiftet, og igen i år udskiftes der 2 broer. De gamle brosektioner kan
købes for en billig penge, hvis man vil have en bro ved sin hytte. Hvis ikke vi får dem solgt, skal vi bruge
tid og penge på at skille dem ad, så de kan blive kørt på forbrændingen. Udover at udskifte et par broer,

forlænger vi N, O og P med en sektion eller to, for at skabe ekstra pladser. Det afhænger af afstanden til
dæmningen, hvor lange vi kan gøre dem.
Apropos ekstra plads. Vi er ved at være fyldt op ved alle broer. Vi har kun få meter plads tilbage,
svarende til ca. 25 både. Det varer derfor ikke længe, hvor vi ikke kan optage nye medlemmer. Vi har kig
på vandet mellem øerne bag Nuuk Imeq, og håber vi snart kan komme til at udvide der. Hvis vi ikke
udvider, kan vi som sagt ikke optage nye medlemmer, og det vil på sigt bliver dyrere, for de gamle
medlemmer, hvis vi ikke får indmeldelsesgebyrer. Derfor skal vi spare op til disse investeringer i nye
broer og landanlæg. Alternativt skal vi ud og låne penge, og betale renter for disse lån. Man kunne
måske også investere i dyrere broer, der kan tåle at ligge i vandet hele året. Så nogle af dem der vil sejle
om vinteren, kan ligge der så længe is og vejr tillader det.
Når vi har rundt regnet 900 medlemmer og både i foreningen, så ligge bådene jo ikke i vandet hele året.
Bådene skal også have en vinterplads. Udmeldingerne fra kommunen er ikke positive set med bådejeres
øjne. Vi har fået frataget pladserne bag Nuuk Imeq, og til sommer mister vi pladserne ved
svømmehallen. Pladserne vi har bag bådeforeningens hal, har vi kun med midlertidig arealtildeling. Vi
kan derfor ikke investere og sikre pladserne, da vi ikke ved om vi mister dem til næste år. Kommunen
henviser til de private indhegnede arealer, men det koster mere at have båden vinteroplagt der, end
det koster at have den i vandet hos bådeforeningen. Vi har været i dialog med kommunen om dette, og
vi fortsætter bestræbelserne på, at finde gode løsninger. Vi kunne selv have oplægspladser. Det kræver
dog permanente arealtildelinger, så vi kan forsvare at investere penge i dem.
Den nye vej og bro fra Sikuki Nuuk Harbour til Pukuffik giver også udfordringer. Vi har dog fået broen
hævet med 1 meter i forhold til det første forslag. Broen får en højde af 8,9m ved middelvand (6,4m
ved springflod). Et samlet spænd på 62m og en garanteret dybde på 5m ved middelvand (2,5m ved
ebbe) over en bredde på 25m. Den samlede indsejlingsbredde bliver bredere end de 25m, men med
faldende dybde ind mod land. Det vil besværliggøre at få isen ud om foråret gennem den smallere
rende. Hvor meget må tiden vise. Nogle både med høje antenner vil også komme i problemer. Derfor er
det også vigtigt at vi snart kan udvide mellem øerne. Vi har en dialog i gang med kommunen om
kompensation for vejføringen over molen. Hvad det ender med, vil de fremtidige forhandlinger vise.
Derfor anbefaler vi at fastholde de nuværende kontingenter og pladsleje priser, så vi kan få en
opsparing til de fremtidige investeringer. Om få år er hallen betalt, og vi får frigivet midler så vi
forhåbentlig kan undgå for store prisstigninger i den nærmeste fremtid.
Bemærkninger til beretningen:
Klaus Frederiksen: Efterlyser oplysninger mht. til den kommende nye bro som skal gå over indsejlingen til
havneanlægget. Formanden svarer: Arbejdet er sendt i licitation, men sat i bero, da området, hvor fundamenterne
skal være er for blødt, så der snakkes om, hvorvidt der skal laves ændringer. Højden er dog justeret til 6,5 meter.
Klaus F: Fartøjer med høje master vil stadig have problemer – det bekræfter formanden, men det drejer sig om få
dage.
Diregenten: Er der noget spørgsmål fra medlemmer.
Der spørges på kameraer.
Nanna Heilmann spørger om kameraer, har spurgt bådforeningen om de kan få lov til at se optagelser i tilfælde af
f. eks. tyveri ombord - skal betale 2.000 kr. for at se optagelsen. Poul Krohn forklarer, at dette ikke passede –
man har aldrig krævet betaling for dette.
Nøgler – spørger til oplægget – forklaret, at man ikke venter på.
Jens Barlack Christensen – er det købt udenfor budget? Ujarak, forklarer og argumenterer.
En gav sin støtte, da indkøbet af nyt alligevel skulle gøres, uden at forhele udskiftningen til senere.
Klaus Frederiksen spørger hvorfor der er forskellige farver. Ujarak forklarer årsagen til forkellige farver. Nogle har
flere nøgler, og der findes andre lånenøgler.
De nye vil også kunne åbne alle broer. Har man flere, får man det samme antal som de gamle udlevert.

Ad punkt 3 – godkendelse af regnskab 2016:
Formanden – henviser til Grønlands Revisionskontor v/Lars Andersen.
Overskud 1,2 mio 154 t kr. flere end året får.
Resultat på 2.3 mio eller 154 t større end 2015.
Driftudgifter stedet med 5 %
Afskrivningerne udgør 1 mio.
Andre driftsindtægter på 125 t
Renteudgifter på 139 t.
10,7 mio aktiver
72 % er bundet i anlægsmidler
Investeret i 450.000 kr. ca, 50 % af hvad der er normalt.
Ujarak kommenterer, og forklarer at årsagen er brug af overskudstræ fra forrige.
Samlede gæld er 3 mio mod 3,7 tid.
Ekstraordinær afdrag foretaget på forhånd.
De sidste skal bruges til at køre foreningen videre indtil betalinger modtagets.
Foreeningens egenkapital er på 7.8 mio.
Ingen bemærkninger fra revisorer.
Spørgsmål til regnskabet:
Manglende indtægt på banksætning for 2015-2016 – Ujarak spørger. Indtægter på 23t der indgår i div. Indtægter,
men som skulle have været synlige.
Årsregnskabet godkendt.
Ad punkt 4 – fastsættelse af indmeldelsesgebyr m.m. samt godkendelse af budget for 2017:
Forslag fra Hans Bjerregaard og Peter Frederik Lyberth om nedsættelse med 400 kr. af årskontingent
Budget:
Medlemsfremgang stopper.
Investeringskrav på over 1 mio i 2017.
Spørgsmål:
Nanna Heilmann – spørgsmål: fik kort forklaring. Ser indtægter i forhold til lønudgifter – følger med – en
bemærkning.
Peter Frederik – spørger til nøgler – forklaret, sammenhængen.
Per Borgert gør opmærksom på, at han også har stillet samme forslag.
Knud Østergaard, angiver, at man inden godkendelsen skal have beslutninger vedtaget.
Hans Bjarregaard – spørger – nøglesystem – De er indregnet i 2016.
Peter Frederik Lyberth og Hans Bjerregaard. Foreslår begge -400 kr. i kontingentet.
Rudolf Heilmann anmoder forklaring fra formanden, hvorfor man ønsker uændrede forhold. Hvorfor bestyrelsen
har fremsat dette forslag.
Bestyrelsen kikker mere end 1 år frem, og derfor har fremtidige investeringer – da vi endnu sidder i forhandlinger
med kommunen, ønsker at fastholde nugældende takster.
Knud Østergaard, Vi skal tænke på hvad vi skal have af likviditet, Vi har et anlæg til i papiret 8 mio, der i dag vil
koste 20 mil, at vi skal have likviditet, for at kunne drive som min. 1 mio – det andet indfri lånet - hvis vi sparer op
er der andre, der kommer til at betale udgifter. Det er fair nok, at større investeringer betales ved lån. Min.
beholdning skal haves på 1 mio.
Per Borgert oplyser, at han også har foreslået det samme formindskelse af medlemskontingentet med 400 kr.
Han mener, at det er ok at stemme om det.

Hans Bjerregaard begrunder det med et overskud på 266 t. masser af plads til at sætte det ned.
Peter Frederik. Samme argumenter.
Poul Hansen er enige med de tre forslagsstillere.
Hans Jensen – mindre båd kontra større båd – betaler 4 x mere for pladslejen. Henvises til senere
generalforsamling, da den ikke er foreskået.
Per Borgard nævner, at han var gået efter medlemskontingent – og rører ikke pladslejen.
En spørger, hvor stor overskud, der var i overskud sidste år.
Mati Frederiksen svarer, at man tidligere havde mindre overskud – andre gang underskud. Sidste år 800t.
Per Andersen foreslår en liste over, hvad der ligger af tidligere registreringer.
Afstemning: ved
1 bestyrelsens forslag – kontingent uforandret FOR: 87
IMOD
Hans Bjerregaard - nedsættelse
Peter Frederik Lyberth - nedsættelse
Per Borgert - nedsættelse
Peter Frederik Lyberth – pensionistrabat fjernes.
Forslagsstiller argumenterer.
Per Borgard – en ting.
Molundo fremlægger
Ujaraks kone fremlægger – uhensigtsmæssig behandling.
Thomasen gør gældende.
En spørger, er man pensionist som 60 årrig.
Knud østergaard – apellerer til, at man beholder pensionistrabatten.
Hvem er imod afstemning: FOR
IMOD BLANKE
Peter Frederik Lybert trækker sit forslag tilbage.
Budgettet godkendt. 1 er imod.

få

BLANKE

Afstemningen vedr. budget 2017: 1 imod.
PKT 5.
Forslag fra Johanne L. Knudsen. Ujarak – de fleste gummibåde kan trækkes halvt op, og at Havnemesteren kan
kontaktes, så bliver det bragt i orden.
Forslagsstiller har ikke andre. Bod – hvad må vi selv gøre, at Knud Østergaard oplevede ikke kunne komme ud af
egen plads, da naboen havde sat lange gummibåde på tværs i agter, så deres ender rager ind over hans. Det er
ikke dem, der lader dem hænge, men dem der lader dem ligge i forlængelse af båden. Forslaget er, at der skal
strammes op på reglen. Kontakt Havnemester. Klaus er enig heri.
Hvad kan der gøres for at løse dette forhold: Rudo Forslag 1 og 2 ok, og 3 er besvaret i beretningen.
Klaus Frederiksen – forlængelse af broen – fastholder 3 knobs grænsen.
Forslag fra Jens Christensen
Trukket tilbage.
Hans Bjerregaards forslag nr. 3 – nøgler.
Med hensyn til bogholderens ferie – kan man ikke skrive det ud på hjemmesiden - Ujarak forklarer.
Ujarak – det er administrativ ting, at oplære medarbejderne i brugen af foreningens administrationsprogrammer.
Hans Bjerregaard trækker sine to andre forslag tilbage.
Klaus Frederiksen forestår pålæggelse af bestyrelse til at undersøge foreningens navn og form ændres til
andelsforening.
Ujarak opl. at det kan vi sagtens gøre, men det vil kunne koste foreningen 100 t +? alene for at undersøge i
advokat eller lign.

Knud Østergaard: Medlemmerne er tilfredse med den forening de har. Vi er en interesseforening og ikke et firma
som sådan.
En foreslår, at lade det undersøge om det er hensigtsmæssig.
Få en afklaring af hvad der ligger af fordele eller ulemper – Klaus.
Ujarak forklarer sin personlige holdning.
Rasmus Thomassen ønsker at komme med sin besyv med, at de der ikke kommer.
Afstemning: 1 skal bestyrelsen undersøge….
Ja. 4
Nej. Mange flere. Afslået.
Michael Gundel –
Trækker sin første forslag tilbage.
Hvordan kan telefonregningen nedbringes.
Kan medlemmer kl. 1900 benytte hallen.
Kan medlemmer benytte hallen til sammenkomster.
Kan man se, hvem der har betalt:
Ujarak – adm. Svar først, inden vi beslutter om vi skal stemme om det.
LAN link – vi er modtagelige for mange andre… Vi tager kontakt til Mikael og hører.
Per Borgert –
Vi har godkendt budgettet – og dermed truffet beslutning om dette første del.
Forslag fra Per:
Forslag 3. Bestyrelsens arbejde: ? – har ændret lidt ved åbningstiderne. En stor del af budget går til adm. Har du
et forslag til, hvordan vi kan gøre det billigere. Knud Østergaard. Det er bestyrelsens suveræne afgørelse
hvorvidt dette skal udbydes til andre.
Knud Østergaard: se efter kvaliteten, der har stor betydning for driften.
Der skal ikke stemmes – om . Forslaget trukket tilbage.
Forslag fra Thomas Varming.
Ny medlem. Hvad dækker indmeldelsesgebyr. Forklaring på hvorfor .
Forslag 10 er besvaret.
Forslag 11 er også besvaret.
Henrik Strand.
1 og 1.2 er besvaret.
Sidste spørgsmål: Oplysning – hvordan administreres venteliste og hvorfor kun havnemesteren.
Ujarak - ny medlem – ønskeflytning – skal stadig passe med en bredde, et puslespil om at tilpasse
Listen, og derfor ikke altid efter rækkefølge. – Havnemesteren ved alt.
Jonas Tobiassen – jagtbeviser på medlemmer - Ujarak oplæser – foreslår at have en jagtbevis for at blive
medlem.
Nanna Heilmann, spørger undrene. Ujarak: kommentarer, mener ikke at der ikke skal kræves en jagtbevis, hvis
nogen laver ulovligheder, skal ikke komme foreningen i berøring. Jonas mange fanger rensdyr – mange fanger
laks ulovligt. Hvorfor kan i, i bådforeningen ikke samles og arbejde for, at ingen laver ulovligheder.
Nanna Heilmann – når hun har set en fanger smide en oliedunk i havet, bliver hun sur over det.
Rasmus Thomassen er enig i, at ulovlighederne må ophøre.
Klaus Federiksen – vi skal være forsigtige med at bringe landsdækkende regler lagt ind under foreningen.
Jonas korrigerer og oplyser, at mange ikke har afleveret deres indberetninger fra jagt.
Kvinde bedyrer.
Afstemning: skal vi have en jagtbevis for at være medlem: Nej: nedstemt.

Ad punkt 6 – valg af bestyrelse og suppleanter, valg af bestyrelsesformand:
Følgende skal vælges:
-

1 formand
3 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter

Valg af formand:
Ujarak Kreutzmann
Følgende fra salen stiller op til formandsposten:
Michael Gundel
Johanne L. Knudsen
Peter ”Kanin” Bendtsen
Hans Bjerregaard
Formanden: Genvalgt
Formanden takkede for genvalget og lover at forsætte det gode arbejde.
Ujarak takker og forklarede hvorfor han pludselig vil stille op til formandsposten. Vejsnak og havneudviddelse og
gøre det færdigt.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Lars Erik Bengtsson: 62 Genvalgt
Peter Grønvold:
52
Johan Danielsen:
52
Følgende fra salen stiller som bestyrelsesmedlemmer:
Peter Kanin Bendtsen 36
Michael Gundel 69 Valgt
Hans Bjerregaard 54
Johanne Knudsen 61 Valgt
Der blev trukket lod om suppleant 2 pladsen, da der var stemmelighed.
Følgende valgt ind som suppleanter:
Hans Bjerregaard 54 Suppliant 1
Peter Grønvold 52 Suppliant 2
Der bør være en dokumentation for ønsket om at komme på valg.

Ad punkt 7 – evt. fastsættelse af honorar til bestyrelsesformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ujarak Kreutzmann foreslår tidligere takster for bestyrelsesmedlemmers honorar.
Ingen er imod.
vedtaget.
Ad punkt 8 – valg af revisor:
Formanden forslår genvalg af Grønlands Revision.
Vedtaget.

Ad punkt 9 – evt.:
Ujarak: Næste år så har bådforeningen 50 års jubilæum. Vi vil meget gerne have medlemmer med til arrangementet
og efterløser om nogen gerne vil være med ved planlæggelsen og gennemførelsen af arrangementet.
Per Borgert – ønsker at mere synliggørelse af fremtidige budgetter o.s.v. om det kan gøres.
Jakob Schmidt spørger til hvorvidt kommunen har rettet henvendelse til kommunen vedr. vinterpladserne.
Ujarak meddeler, at kommunen endnu ikke er kommet frem med svar til deres forslag. Kommunens nuværende
holdning er, at medlemmerne kan benytte de nuværende muligheder, der er meget dyre.
Jens Barlach Christensen, standerhejsningen, gaver går til nogen bestemte me4dlemmer. Standerhejsningen skal
være en familiefest og ikke forebeholdt de få. Ujarak – giver et svar – deltagerne til aftenarrangementet har været
faldende i gennem de senere år.
Vi vil ikke holde fast i formen, men kan lave det om.
Hans Jensen kommenterede kort.
Mati Frederiksen – vedr. vinterpladser – kommunen er i gang med at projektere et område i Qinngorput til bådoplæg.
Omkostninger til snerydning, affald m.v..
Knud Østergaard – Peter Stigsen i kommunen, må ikke og kan ikke beslutte, at bådene fjernes fra hjemmene.
Per Nukaaraq Hansen – Hvem har ansvaret for vejen fra tunellem til bro-erne abc og 1.4. Ujarak svarede.
Mati – hvis for meget modstand, trækkes forslaget tilbage.
Hvis vi vælger ikke at sætte båden i vandet, så kan man blive passiv.
Ujarak Heilmann, Er der nogen, der har tænkt på et sliske, så man kan bruge slisken.
Jens Hansen – hvorfor kan man ikke få lavet en bådoptagningsplads. Vi har talt om denne mulighed, også i
forbindelse med kommende udviddelser.
Ujarak takker for en rigtig fornuftig tone fra deltagerne i år.
Per Borgert, der var 128 fremmødte, da der kom én ind efter afgivelse af fremmødtes antal.

Peter Grønvold
Sekretær/referent

Jenseeraq Poulsen
Dirigent

