
Generalforsamlingsprotokollat 
 
2. marts 2019 kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Godthåb Bådeforening i 
Illorput, 3905 Nuussuaq. 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
3. Godkendelse af regnskab for 2018 
4. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr m.v. samt godkendelse af budget for 2019 
5. Forslag fra medlemmer 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Evt. 

 
Fremmødte medlemmer: 38 
Fuldmagter: 32 
Antal gyldige stemmer: 70 

 
 

Protokollat: 
 
Næstformanden bød på vegne af bestyrelsen og foreningen velkommen kl. 13.05. 
 
Der blev holdt 1 minuts stilhed for æresmedlem Ludvig Johnsen, der er afgået ved døden. 
 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstillede Poul Knudsen som dirigent.  
Generalforsamlingen valgte Poul Knudsen som dirigent. 
 
Poul Knudsen takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var 
indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne og med 70 stemmer til stede. 
 
Der er dog ikke tilstrækkelig med aktive medlemmer tilstede på generalforsamlingen 
til at tage beslutninger i forhold til vedtægtsændringer, da disse kræver at der er 10% 
af de aktive medlemmer til stede. 

 
 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
Næstformanden fremlægger bestyrelsens beretning. 
 
Der var følgende bemærkninger til beretningen: 
Knud Østergaard spurgte til om forankringskæder var bestilt hjem. Dette blev 
bekræftet fra bestyrelsen. 



Klaus Frederiksen oplyste, at kommunen pludseligt satte parkering forbudt skilte op 
under højsæsonen ved bro D og E. Rudolf Heilmann oplyste, at der er dialog med 
kommunen og planer om ensretning af tunnellen, hvilket vil give mulighed for flere 
parkeringspladser i området. 
 
Det blev kommenteret af forsamlingen, hvorfor der ikke blev tolket. Rudolf Heilmann 
oplyste, at det ikke havde været muligt at få simultantolkning, men at alle var 
velkomne til at tale på både grønlandsk og dansk. Bestyrelsen vil arbejde for, at der 
sikres simultantolkning til generalforsamlingen næste år. 
 
Per Andreassen kommenterede, at hans stativ var blevet flyttet og ikke placeret på 
samme plads igen. Bestyrelsen vil arbejde for, at stativer der flyttes for at give plads til 
parkerende biler placeres på samme plads igen inden bådoptagning. Det er ethvert 
medlems ansvar endeligt at sikre, at stativet står rigtigt inden båden oplægges for 
vinteren. 
 
Generalforsamlingen tog med dette bestyrelsens beretning til efterretning. Det skal 
sikres, at der på næste generalforsamling sikres tolkning. 
 

 
3. Godkendelse af regnskab for 2018 

Grønlands Revisionskontor fremlægger regnskabet: 
 
Årets resultat 745 tdkk mod 1,8 mdkk i 2017 
Indtægter 4,8 mdkk mod 5,5 mdkk i 2017 
Driftsomkostninger 2,97 mdkk mod 2,8 mdkk i 2017 
Resultat før afskrivninger 1,8 mdkk mod 2,75 mdkk i 2017 
Egenkapital 10,3 mdkk mod 9,6 mdkk i 2017 
Aktiver pr. 31.12. 2018 i alt 11,54 mdkk 
 
Regnskabet er afgivet med blank revisionspåtegning.  
 
Der var følgende bemærkninger til regnskabet: 
Klaus Frederiksen spurgte om den mindre indtægt skyldes den nye bådeforening i 
Qinngorput og hvor mange medlemmer der indtil nu er flyttet dertil. Rudolf Heilmann 
oplyste, at foreningen ikke ved, hvor mange medlemmer der er flyttet til den nye 
forening. Han oplyste at Godthåb Bådforeningen ligger stabilt med hensyn til 
medlemmer, og at der er tendens til større både pr. medlem. 
Forslag om nedsættelse af kontingent og mulighed for vinterbådplads er en del af at 
gøre bådeforeningen konkurrencedygtig i forhold til den nye forening. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2018 
 
 

4. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr m.v. samt godkendelse af budget for 2019 
 
Grønlands Revisionskontor gennemgik forslag til budget for 2019. 



 
Der er en fejl i det udsendte budget. Der står at der budgetteres med 113 nye 
medlemmer, det skal rettes til 61. Tallene i budgettet er beregnet ud fra de 61. 
 
Budgettet er lidt mindre end for 2018, da det er baseret på de fremsatte forslag fra 
bestyrelsen, der vil betyde færre indtægter. Ved uændrede forudsætninger ses det i 
overslagsårene 2020-2023, at der vil skulle trækkes på foreningens kapital. 
 
Der blev stillet spørgsmål til foreningens nuværende kapital og oplyst, at den lige nu er 
2,0 mdkk. 
 
Derefter blev budgettet godkendt af generalforsamlingen. 
 
Dermed blev forslag om nedsættelse af kontingent for aktive medlemmer fra kr. 1.400 
til kr. 1.000 og for passive medlemmer fra kr. 800 til kr. 500 vedtaget. 
Ligeledes blev det vedtaget at indmeldesgebyr og pladslejegebyr fastholdes.  
Endelig blev det vedtaget at forhøje prisen for vinteroplægsplads til kr. 300. 
 
Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 7.4 bortfaldt, da der ikke var tilstrækkeligt 
fremmødte stemmer til at gennemføre vedtægtsændringer. 
 

 
5. Forslag fra medlemmer 

Der var indkommet tre henvendelser fra medlemmer: 
 
Ønske om redegørelse for proces om tildeling af vinterbådpladser fra Kåre Winther. 
Medlemmet var ikke til stede på generalforsamlingen og henvendelsen blev derfor 
fremlagt af Hans Peter Poulsen: Der har været kritik af måden vinterbådpladser blev 
tildelt i vinteren 2018/2019. Bestyrelsen erkender at vinterbådpladserne blev 
offentliggjort sent. Det var en fejl og det beklager bestyrelsen. Bestyrelsen vil fremover 
sikre, at medlemmer får besked om eventuelle vinterbroer 3 uger før, men der kan af 
gode grunde ikke forudses hvordan vinteren bliver.  
 
Forslag om opsættelse af flere overvågningskameraer fra medlem Jørgen Hansen. 
Medlemmet var ikke til stede på generalforsamlingen og forslaget blev fremlagt af 
Rudolf Heilmann: Der er ønske om flere overvågningskameraer i lysmasterne. 
Bestyrelsen oplyste at dette er blevet undersøgt og dels vil være dyrt og sandsynligvis 
ikke vil give meget bedre overvågning. 
 
Forslag om fremføring af koldtvandsforsyning fra medlem Jørgen Hansen. Medlemmet 
var ikke til stede på generalforsamlingen og blev fremlagt af Rudolf Heilmann: Der var 
ønske om, at der føres koldt vand til broerne. Bestyrelsen oplyste, at dette er blevet 
undersøgt og at en løsning vil være meget dyrere, da der skal gennemføres omfattende 
gravearbejde. Der var forslag fra forsamlingen om vand til banksætningsplads og om 
evt. at føre vandledninger ad havbunden.  
 
Bestyrelsen vil tage forslagene til efterretning. 



 
Efterfølgende kom der følgende bemærkninger fra forsamlingen: 
Hvem har adgang til videooptagelser ved tyveri. Bestyrelsen oplyste, at det kun er 
politiet og at optagelser slettes løbende efter 14 dage. 
 
Der blev spurgt til udsejlingsforhold fra sydbassinet, hvor der i dag ligger mange bøjer 
og tovværk. Bestyrelsen oplyste, at der er dialog med kommunen om mulige løsninger. 
 
Der blev derefter spurgt til hvordan foreningen kan sikre, at medlemmer fortøjer deres 
både korrekt. Havnemesteren oplyste, at han kan sætte sedler på både, der ikke er 
fortøjret korrekt og selv kan foranledige korrekt fortøjring for medlemmets egen 
regning. 
 
Dirigent beder om at bemærkninger, der ikke handler om de fremsendte forslag 
fremsættes under eventuelt. 

 
Dirigenten konkluderer at der allerede er gjort overvejelser i bestyrelsen vedrørende 
forslagene. Dermed afsluttedes punktet. 
 
 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
a. Valg af bestyrelsesformand. Bestyrelsen indstiller Rudolf Heilmann som formand.  

 
Generalforsamlingen valgte Rudolf Heilmann som formand uden modkandidat 
 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende medlemmer er på valg og genopstiller; 
Hans Bjerregaard, Michael Gundel, Jon Wilche. Derudover stillede Anders Vahl, 
Jonas Nilsson og Klaus Frederiksen. 

 
Hver kandidat præsenterede sig selv, hvorefter der blev stemt. 
 

Generalforsamlingen valgte følgende bestyrelsesmedlemmer;  
Hans Bjerregaard (65 stemmer) for 2 år 
Jon Wilche (54 stemmer) for 2 år 
Michael Gundel (42 stemmer) for 2 år 
Jonas Nilsson (40 stemmer) for 1 år 
 

c. Valg af suppleanter: Generalforsamlingen valgte følgende suppleanter til 
bestyrelsen: 
Anders Vahl (39 stemmer) for 1 år  
Klaus Frederiksen (12 stemmer) for 1 år 
 
Bestyrelsen består herefter af følgende: 
Formand: Rudolf Heilmann 
Bestyrelsesmedlemmer: 
-Hans Peter Poulsen 
-Ujarak Kreutzmann 



-Hans Bjerregaard 
-Jon Wilche 
-Michael Gundel 
-Jonas Nilsson 
Suppleanter: 
1. Anders Vahl 
2. Klaus Frederiksen 
 

7. Evt. fastsættelse af honorar til bestyrelsesformand og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen foreslår uændret honorar: 35.000 kr. til formanden, 22.500 kr. til 
næstformand, kasserer og sekretær og 17.500 kr. til øvrige medlemmer. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 

8. Valg af revisorer 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grønlands Revisionskontor A/S.  
 
Forslaget blev vedtaget 
 

9. Eventuelt 
Medlem Hans Jensen omdelte skitse til mulig rampe til af- og pålæsning af både og 
tungt materiale. 
 
Vedrørende fortøjning oplyste bestyrelsen, at der i vedtægternes pkt. 8.4.3 står at 
havnemesteren kan sende regning for fortøjning til medlemmer, der ikke fortøjrer 
ordentligt. 
 
Rudolf Heilmann oplyste at det nye havneprogram Harba giver mulighed for, at 
medlemmerne selv kan opdatere oplysninger online. Programmet giver også mulighed 
for at foreningen kan udsende mere målrettet information til medlemmerne. 
 
Forslag fra Hans Jensen om faste medlemsaftener vil blive taget op af bestyrelsen. 
 
Der var ønske fra Kirsten Thomsen om, at bestyrelsen er mere synlig. Bestyrelsen 
svarede, at der bliver kommunikeret på både mail, Facebook og til standerhejsning.  
 
Der var spørgsmål om havnemesteren holder vagt på broerne ved stormvejr. Det blev 
oplyst, at havnemesteren følger med via videoovervågning og laver runder, men det er 
altid medlemmernes eget ansvar at sikre egen båd. 

 
Som sidste punkt havde Hans B. Jørgensen fra Kalaallit Forsikring arrangeret en lille 
konkurrence, hvor der var sat mærker på nogle stole. Medlemmer der sad på disse 
stole vandt en præmie.  
 
Derefter var der spørgsmål til Kalaallit Forsikring om reglerne for bugsering og 
forsikringsdækning. Disse blev besvaret af Hans. 



 
 
 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 15.35 
 
 
 
 
Anders la Cour Vahl    Poul Knudsen 
Referent     Dirigent 


