Generalforsamlingsprotokollat
År 2018, den 24. marts kl. 14:00 afholdtes ordinær generalforsamling i:
Godthåb Bådeforening
Illorput, 3905 Nuussuaq
Dagsordenen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsesberetning
Godkendelse af regnskab 2017
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr m.m. samt godkendelse af budget for 2018
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: 45
Fuldmagter: 26
Antal gyldige stemmer: 71
Formanden bød velkommen kl. 14:10 og informerede, at der er ikke simultant tolkning, hvorfor man selv kan vælge
sproget. 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 foreslået Miki Lynge som dirigent. Valgt som dirigent, godkendt af forsamlingen.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var sendt ud rettidigt.
Han ønsker at forsamlingen skal foregå stille og roligt.
Han gennemgår dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
Hvis nogen har punkter, de pga. sprog ikke forstår, bedes de enkelte række en finger op, så vil vi så godt vi kan
foretage oversættelse af de fremlagte.

Ad punkt 2 - bestyrelsesberetning:
Bestyrelsesberetningen gennemlæses.
Velkomst stort set svarende til bestyrelsesberetningen.
Dirigent: Har alle forstået den. Ingen krav om oversættelse.
Klaus Frederiksen spørger og oplyser, at man normalt spørger, men savner i beretningen, at man ikke nævnte
noget om fremtidige planer.
Klaus spørger specifikt efter hvad der foreligger af tiltag af interesse for medlemmerne.
Formanden melder om vinterbroer – om vi skal have det – rampe, om kaj, at begynde at arbejde på bådhotel. Vi
har ikke sat noget i gang, fordi man ikke kan iværksætte noget, der vil koste 5. mill. Vi har ingen faste arealer, kun
midlertidige. Kan ikke svare sig, at bygge på disse uden arealtildeling.

Jonas Nilsson – hvor mange penge har man betalt for molen, 1.8 mill. har foreningen lagt ud. Lars Erik Bengtsson
forklarer, at man ikke havde haft noget som helst held med, at kontakte kommunen. Advokat ind over.
Rudolf Heilmann, i startfasen fin dialog, men pludselig var de væk.
Knud Østergaard, som medlem, har indtryk af at det havde været et problematisk år. Med hensyn til manglende
kontakt til kommunen, skelnes mellem politisk niveau og administrative niveau. Vi repræsenterer en stor del af
byens befolkning. Man skal derfor kunne enes med det administrative niveau, og i mangel heraf skal man gå
direkte til borgmesteren.
Henstiller til, at man kontakter borgmester – mere progressive overfor myndighederne.
Hans Peter Poulsen – et godt forslag – gentog det som Ujarak Kreutzmann sagde – i 2018 vil vi overveje at gå til
borgmesteren. Både på land, men også i vandet. Vi har mange, der har haft mulighed for, at lægge båd ved egen
andelsbolig m.v. og de skal nu placere dem ude ved foden af Store Malene.
Ujarak Kreutzmann. Embedsværket har været brugt. Vi arbejder videre.
Ove karl Berthelsen retter en tak til bestyrelsen. Han oplyser, at der ligger to forskellige – midlertidige og faste
tildelinger af arealer. Der tales om anlæg af kaj m.v. Han er dog betænkelig med, at det er store projekter.
Han beklager kommunens manglende interesse og ville derfor pålægge bestyrelsen til at kontakte kommunen og
sørge for, at samarbejdet og kommunikationen imellem iværksættes snarest.
Vedr. Molen – så mener han, at man ved hjælp af arealtildelinger vil kunne komme videre med dækning af
udgifter til molen. Kommunalbestyrelsen bør inddrages heri.
Ove karl Berthelsen oplyser, at han ikke ønsker at komme nærmere ind i spørgsmålet om honoraret. Der bør i
stedet sættes kraftigt ind i at få fat på faste arealer til foreningen.
Ove karl Berthelsen oversætter til dansk.
Søren Hald Andersen – Er man gået bort fra kravet omkring fjernelse af både rundt omkring ved hjemmene.
Han spurgte til, hvorvidt det er rigtigt, at silt – eller lignende oplag af ler lige op ad lystbådehavnen.
Ujarak Kreutzmann. Vi arbejder videre på sagen via embedsværket. M.h.t. Hans Gerstrøms firma, vi har fået
meddelelse om, at der var truffet beslutning om placering af stenmel og der er derfor sendt indsigelse til
kommunen. Dette blev ikke svaret. Rudolf Heilmann – vi har spurgt igen og igen – for at få status, men får stadig
ingen svar. Byggefeltet, som kommunen, Kommunen har fået vores oplæg, som PDF. Ingen svar.
Klaus Frederiksen - Ville ikke være negativ – og takker for bestyrelsens arbejde. Han nævnte, at bestyrelsen ikke
har gjort noget for at tiltrække medlemmerne. Dette har de ellers lovet at gøre noget ved. Klaus savner, at
bestyrelsen kun kan samle de få procenter til generalforsamlingen. Bestyrelsen må kunne gøre noget.
Ca. 4 % og ca. 2 % fuldmagter.
Ujarak Kreutzmann – Ved ikke hvad der skulle gøres for, at få medlemmerne til at møde. Normalt medfører
forhøjelse af honoraret at der tiltrækkes mange til deltagelse.
Hvad med østenstormen – For de mange andre og planerne med stenmel.
Hans Peter Poulsen - Vi arbejder rigtig meget med at forsøge at tiltrække medlemmer – oprettet FB +
hjemmesiden. I går også meldt i FB.

Søren Hald Andersen –
Ujarak Heilmann fremfører – Det lyder som, at foreningen mangler tilladelser og foreslår, at den ”kaj” bør
prioriteres.

Ikke andet til bestyrelsesberetningen.
Ad punkt 3 – godkendelse af regnskab 2017:
Regnskabet fremlægges.
Resultat på 1.8 mill
Sidste år på 1.2 mill
Indtægterne: 5.5 mil i 2017 mod 5.0 mill. I 2016.
Bøder og bod – stigning på 0,1 mil
Resultat af afskrivning. 2.7 mio i forhold til 2.3 mio
Isbrydning/dykkerass. faldet med 100.000 kr.
Driftsudgifter 2.7 mill. Forrige år 2.6 mill. Stigning 2.6 %
Afskrivninger på samme niveau
Indtægter på 159 tusinde – broelementer
Renteudgifter faldet med 50,000 kr.
Balance: aktiver: basiver.
Likv. 3.5 mio stigning på 800.tusinde
Foreningen egenkapital: 9,5 mill.
Revisionspåtegning. Ok.
Formanden:
Glad for det fremlagte, men ikke så meget at sige til Bod og ”bøder”.
Der er lavet frivillige aftaler, at man kan blive liggende i ca. 14 dage i forbindelse med optagning af bådebroerne
N.O.P.
Ove Karl Berthelsen
I forhold til den fremgang, der er i foreningen, spørger hvorvidt der lægges penge til side, nu hvor der er gode
tider.
Gældforpligtigelser – kontra indtægter og status – rigtig godt resultat
Har man overvejet at placere de overskydende til senere. Han forslår 536.649 i forhold til kortsigtede 791.840.
Revisor svarer at disse hører til pengeinstituttet – det er dem vi kommer til at betale i år, de øvrige er til betaling
næste år.
Formanden: Med hensyn til at placere penge til bedre rente – ikke været inde og snakket decideret om hvad de
skal gøre med pengene. Vi har ikke planer om at bruge pengene til risikobetonet tiltag. Vi har været meget
forsigtige, og ikke foreslået – på grund af usikkerhedsmomentet – hvem kommer til, hvor mange forlader os.
Vi har foreslået samme priser til næste år.
Knud Østergaard – Det nemmeste er at få betalt gælden hurtigst muligt.
Det lyder nemt.
Peter Frederik Olsen – I forhold til sidste år er der store afvigelser i budgettet og dette gør sig også gældende i år.
Ujarak Kreutzmann svarer, at vi kører med et meget forsigtigt budget. I år haft stor tilgang af nye medlemmer.
Rudolf Heilmann supplerer, at man ikke på forhånd helt kan have styr på.

Peter Frederik Olsen oplyser, at det ikke alene kan have været de nye indmeldelser der er årsag til overskuddet.
Ordstyrer – Gør opmærksom på, at nuværende fremlæggelse gælder 2017 regnskabet.
John Wilche – Pkt. 8 andre driftsindtægter – pkt. 8 – korrigeret for medarbejdere. – lønomkostning.
Ujarak Kreutzmann – Vi ved hvad en bådebro koster. Qaqortoq har ladet os bygge. Der kommer ingen nye i år.
Ordstyrer efterlyser yderligere.
Er der nogen, der er imod godkendelse – Enstemmig godkendt.

Ad punkt 4 – fastsættelse af indmeldelsesgebyr m.m. samt godkendelse af budget for 2018:
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af prisleje til tilmelding og plejleje samt medlemskontingent.
1 bestyrelsens forslag – kontingent uforandret. FOR: 87 IMOD? BLANKE? (der var kun 71 stemmeberettiget
tilstede)
Indmeldelsesgebyr 8.000 kr.
Kontingent 1.400 kr.
Kontingent passiv 800kr.
Priser blev meldt ud.
Per Borgard, forslag læses op.
Dirigent foreslår sammenlægning af dette forslag og lægger den sammen med bestyrelsens forslag og stemmer
om det.
Et medlem spørger om det er tilladt at slå spørgsmål sammen.
Et medlem oplyser, at det er rigtigt, at resultatet bliver det samme.
Klaus Frederiksen – Spørger om der spørges om bibeholdelse af goderne hos bestyrelsen. Men i stedet nedsætter
medlemskontingentet med 300 kr.
Per Andreassen spørger - A og B – pkt. 4 og 7 er forskellige, men er stort set det samme men stemmer om.
Ujarak Kreutzmann enig i dirigenten.
Der forelægges en konsekvens af resultatet af bestyrelsens forslag kontra Per Borgard.
Ujarak Kreutzmann– Kort bemærkning om dette.
Vi stemmer om fastholdelse af priserne i dag. pkt. 7 kan tages senere i pkt. 7.
Knud Østergaard – Bemærkning – 300 kr. og bestyrelsen forslag.
Det er også 207.000 kr. vi mangler de følgende år.
Anders La Cour Vahl – Jubilæumsarrangement – med videre. Et det et normalt niveau i 2017
Ujarak Kreutzmann – Noget af jubilæumsarrangementet koster lidt ekstra. Vi har haft overskud på salg af lodder.
Aftenarrangement bliver lidt dyrere end sædvanligt.
Revisor – Der er indhold i jubilæum, der er betalt – vi regner med det er engangsforetagende.
Afstemningen vedr. budget 2017: Hvis der er flertal for bestyrelsens forlag bortfalder Per Borgerts forslag.
1 er imod og 70 er for.
PKT 5. Forslag fra medlemmer

Carl Isaksen – Forslag godkendt. 3 punkter.
Ujarak Kreutzmann – Vi har talt om en rampe i bestyrelsen og vil undersøge dette. Bestyrelsen har foreslået
rampen.
Klaus Frederiksen oplyser, at der findes en i forvejen. Den befinder sig ved Pingortitaleriffiks bygning.
Han mener, at denne kunne benyttes af alle. Det kan den ikke. Rampen tilhører Naturinstituttet. Hans Peter
Poulsen siger, at det også er et problem, at flere stiller deres både på den og gør det umuligt, at benytte det fra tid
til anden.
Ujarak Kreutzmann – Vi har talt om det, men der ligger ikke noget fastsat i budgettet.
Ordstyren – Bestyrelsen kan gives mandat til at udføre arbejdet.
Hans Jensen – Hvad med at lægge en rigtig kran til benyttelse.
Ujarak Kreutzmann – Pris på 5.mill er et par år gammel. Dette vil kunne indgå i projektet.
Hans Jensen – Synes at kajanlæg er for meget.
Ordstyrer – Det er rampen vi skal tage en beslutning om. Ikke flere spørgsmål.
Afstemning: 6 imod. 58 for. 7 neutrale. Ny bestyrelse har arbejdsopgaven.
Forslag 2 fra Carl Isaksen.
Ujarak Kreutzmann forklarer, og kan angive at vi naturligvis ikke kan love at have broer i vandet til påske hvert år.
Ujarak Kreutzmann forklarer – Havnemesteren arbejder altid for, at broerne kommer tidligst ud i bassinnet.
Per Andreassen – Man er ikke herre over vejret.
Rimelig enighed i generalforsamlingen, at disse bliver udlagt som vanligt.
Forslag 3 fra Carl Isaksen.
Vi har i bestyrelsen været uenig i dette. Man vil kunne give ca. 14 dage, inden de sidste broer tages op. De der
ønsker at benytte sig dette kan betale 1.000 kr. for de sidste 14 dage. Vi har tænkt os igen i år, at anden onsdag i
november skal bådene være fjernet kl. 0800.
Derfor skal der meldes ind til havnemesteren, og han skal give tilladelse til at ligge ved broerne i længere tid.
Jens 80 % af disse både der ligger kommer ikke ud og sejle. Det koster 1.000 kr. Det fortsætter.
Klaus Frederiksen – hvornår skal de 1.000 kr. betales – straks.
Ordstyrer – der er allerede en igangværende praksis.
Ingen imod.

Forslag 3 Vedtægtsændringer – er der?
Pkt. 16. Ændringer i vedtægten mindst 1 – 10 efter stemmeantal.
Ingen mandat til at kunne beslutte æresmedlemmer. Da der mangler 20 medlemmer.
§ 16 stk. 2. – kan der pålægges bestyrelsen at kunne indkalde.
Mindst 36 skal stemme for.
Ujarak Heilmann oplyser, at spørgsmål kan trækkes tilbage og kan tages op igen ved næste generalforsamling.
Forslaget trukket tilbage.
PKT 6. Valg af bestyrelse.
1. Formand
Ujarak Kreutzmann genopstiller.
Lars Erik Gabrielsen stiller op.
Afstemning skal foretages skriftlig.
70 stemmer og 1 blank.
Lars Erik Bengtsson valgt 40 stemmer
Ujarak Kreutzmann fik 29 stemmer.

Ny formand bliver Lars Erik.
2, Bestyrelsesmedlemmer
Rudolf Heilmann
53 stemmer
Hans Peter Poulsen
53 stemmer
Knud Petersen
stemmer
John Wilche
30 stemmer
Jonas Nilsson
20 stemmer
Anders La Cour Vahl 21 stemmer
Ujarak Kreutzmann
35 stemmer
Peter Frederik Lyberth
20 stemmer
De enkelte holdt valgtaler.
Knud Petersen trak sig tilbage fra valglisten.
Der skal vælges 4. Den der får færrest bliver medlem i 1 år.
Skal generalforsamlingen beslutte sig, hvorledes dette skal løses.
Der skal komme til afstemning – at der vælges to sidste med færrest valgte, langt det fleste vælger den måde,
bådforeningen altid har afgjort.
Klaus Frederiksen spørger, hvorvidt Hans skal til valg nu. Ujarak Kreutzmann forklarer.
Nye bestyrelsesmedlemmer:
1 Rudolf Heilmann
2 Hans Peter Poulsen
3 Ujarak Kreutzmann
4 Jon Wilche 1 år
Suppleanter
1 Anders 1.Suppleant
2 Jonas Nilsson
PKT 7.
Ordstyrer foreslår pkt. 7 iværksat, medens der foretages optælling.
Der er ingen, der er imod at der afgives afstemning.
Ujarak Kreutzmann begrunder forslaget. Senest hævet i 2004.
Formand 35.000
Næstformand, kasserer og sekretær 22.500
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 17.500
Suppleanter: 12.500
Knud Østergaard melder sin støtte til bestyrelsen. Suppleanter skal ikke være med i møderne og have honorar,
medmindre de indtræder i bestyrelsen.
Lars Karl Jensen – er man med i bestyrelsen, så får man honorar. Et suppleant er foreslået taget med og skal have
fuld honorar for den periode, hvor denne indgår i bestyrelsen.
Vedtægter er formuleret på denne måde, at suppleanter kan indgå i møderne.
Lars Karl Jensen, oplyser at suppleanten bør oppebære det samme honorar som det fraværende medlem.
Klaus Frederiksen henviser til § 12.11 i vedtægterne. Det bestemmes af bestyrelsen, hvorvidt et suppleant skal
indgå i arbejdet.

Han er mest enig i Lars Karl Jensen, at suppleanten ligestilles med et bestyrelsesmedlem.
Iflg. Anders La Cour Vahl er suppleanter undtaget.
Klaus Frederiksen mener ikke, at der kan vedtages et ændringsforslag.
Såfremt bestyrelsens forslag skal søges gennemført, skal der laves et ændringsforslag til næste generalforsamling.
Det foreslås, at der afgives en stemme, hvor suppleantens honorar bortfalder.
Ordstyrer forklarer sammenhængen i det kommende afstemning og forklarer, at suppleanter bortfalder i
afstemningen.
For:
Imod:

43/44

Der er derfor stort flertal for at hæve til de foreslåede årlige beløb.
Ad punkt 8 – valg af revisor:
Formanden forslår genvalg af Grønlands Revision.
Vedtaget.
Ad punkt 9 – evt.:
Ujarak Kreutzmann - Folder – 1. hjælpskursus – folder.
Jens, ?? miljø omkring olie efterladt – Har bestyrelsen tænkt på at sikre disse ting bliver samlet op.
Ujarak Heilmann – Vi er i en gammel dump.
Hans Peter Poulsen - Bestyrelsen vil skrive en skrivelse.
Hans Jensen - Send regningerne den 1 eller 3. i måneden, i stedet for inden afslutningen af måneden.
Klaus Frederiksen – Man havde lovet, at sende regningerne, så det passede med lønudbetalingerne.
Ujarak Heilmann forklarer, at udsendelse af regninger ikke falder sammen med udbetalingen af lønningerne. Ingen
har fået et gebyr på grund af dette.
Dette blev meldt ud af Ujarak Kreutzmann og Ordstyrer. Man kan altid komme op til Paula og aftale anden
betalingsmåde.
Hans Jensen - Bådforeningen er bådforeningen i dag. Der sker ikke noget til medlemmerne. Det kunne være foredrag
omkring batterier, o.s.v.
Ujarak Heilmann melder, at medlemmerne gerne må udvise initiativ til at fremme.
Jens Hansen - Medlemsaftener m.v. Den nye bestyrelse tager det til efterretning.
Mikael Gundel – Bestyrelsesmedlem fremfører, at han havde forsøgt at fremme debataftener. Der kom faktisk ikke
noget ud af det.
Klaus Frederiksen - At man til næste generalforsamling bør sætte forslaget om betaling efter brooptagning i
overvejelse.
Ny formand, Lars Erik Bengtsson takker for tilliden.
Hans Jensen beder om, at der rettes tak til Knud Petersen.

Mødet afsluttet kl. 1800.

Peter Grønvold
referent

Miki Lynge
Dirigent

