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1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstiller Miki Lynge som dirigent. 

Generalforsamlingen vælger Miki Lynge som dirigent. 

Miki Lynge (dirigenten) beder forsamlingen om, at godkende indkaldelsen til den udskudte 

generalforsamling (GF). 

I forbindelse med indkaldelse til GF den 21. marts, blev Over ét fremsendt pr. mail til 

medlemmerne i uge 9 og det kom ligeledes på foreningens hjemmesiden og på Facebook (FB) i 

uge 9 og i Nuuk Ugeavis i uge 11. 

Grundet de ekstraordinære omstændigheder på baggrund af Covid-19 blev Godthåb 

Bådeforenings Ordinære GF lørdag 21. marts 2020 udskudt. 

Ny dato blev efterfølgende oplyst til medlemmerne på hjemmesiden og FB igen i uge 19 og i Nuuk 

Ugeavis i uge 21. Indkaldelsen til den udskudte dato var ikke blevet sendt ud pr. mail til 

medlemmerne, men kun oplyst via hjemmesiden, FB og Nuuk Ugeavis. 

Der var ingen indvendinger imod afholdelse af GF til trods for, at der til den udskudte 

generalforsamling ikke var blevet sendt en indkaldelse ud pr. mail. Over ét 2020 var heller ikke 



blevet sendt ud på ny, da bestyrelsen havde taget udgangspunkt i indkaldelsen den 21. marts 

2020. 

Jf. foreningens vedtægter pkt. 11.3.3 er der mere end 50 stemmeberettiget medlemmer inkl. 

fuldmagter tilstede. GF er derfor beslutningsdygtig. 

Jf. foreningens vedtægter pkt. 16.1 er der færre end 1/10 af de stemmeberettiget medlemmer i 

foreningen (under 10% af 985 aktive medlemmer). Der kan derfor ikke laves vedtægtsændringer.   

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

Bestyrelsesformanden fremlægger bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsesformanden spørger om der er spørgsmål til bestyrelsens beretning? Der er ingen 

spørgsmål. Dirigenten gentager spørgsmålet. Der er stadigvæk ingen spørgsmål.  

Der klappes i salen. 

 

3. Fastsættelse af regnskab for 2019 

Grønlands revisionskontor gennemgår regnskabet for 2019. 

Regnskabet har fået en blank påtegning.  

Overskud på 1,1 mdkk i 2019 mod 745 tdkk i 2018. 

Indtægterne er steget i 2019 med 67 tdkk. Skyldes hovedsageligt 35 nye medlemmer. 

Resultatet før afskrivninger er 2.170.000 dkk eller 330 tdkk mere end i 2018. 

Skyldes hovedsageligt 2 ting: 

 Fald i bro- og pladsomkostninger på 210 tdkk 

 Fald i personaleomkostninger på 85 tdkk 

Det betyder at driftsudgifterne for foreningen er på 2,7 mdkk betyder fald på 260 tdk eller ca. 8%. 

Afskrivninger udgør stort set det samme sæsonen 2018. 1.060.000 dkk 

Renteudgifterne er faldet som følge af faldende afdrag og gæld. 

Foreningen har bundet sine midlertidige penge med 11.886.000 dkk imod 11.540.000 dkk i 2018.  

Hovedelen af pengene er bundet i anlægsmidler 60% (hallen og broerne). 

Der er kun investeret ca. 257 tdkk. Normalt investeres der med ca. 1 mdkk 

Selskabets likvider er steget med 1,2 mdkk samlet set. 

Gælden til hallen er stort set væk. 

Overskudsregnskab er et rigtig flot regnskab. 



Dirigenten spørger om der er spørgsmål til det fremlagte regnskaber. Der er ingen spørgsmål. Der 

klappes i salen. 

Dirigenten spørger om der er nogen indvendinger til regnskabet? Der er ingen indvendinger imod 

regnskabet. Regnskabet er godkendt. 

 

4. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr m.v. samt godkendelse af budget for 2020 

Grønlands Revisionskontor gennemgår forslaget til budgettet for 2020. 

Der er blevet udsendt et budget. Efterfølgende har bestyrelsen et ønske om ændring af budgettet. 

Forslaget går på at kontingentet i år for aktive medlemmer bliver 0 dkk, passive medlemmer 0 dkk. 

støtte medlemmer 0 dkk. Øvrige niveauer forbliver det samme. 

I forhold til det udsendte budget betyder det en ændring på 1 mdkk. 

Så overskuddet på 250 tdkk bliver til en underskud på 750 tdkk. 

Øvrige gebyrer forbliver uændret og ændringen kun for 2020. 

Likviditetsmæssigt vil det betyde et træk på foreningens midler. 

Der er følgende kommentarer/spørgsmål til budgettet for 2020: 

Spørgsmål fra Per Stochholm: Er det kun et forslag for 2020?  

Hans Bjerregaard svarer: Det er kun for 2020. 

Hans Bjerregaard informerer at der p.t. er 5.5 mdkk i kassen i år og at det giver negative renter. 

Spørgsmål fra Angu Kristensen: Er det derfor, at vi har betalt 1000 dkk. mindre i år. 

Rudolf Heilmann svarer: Regningen i år kun har været for bådplads, da kontingentet skal 

fastsættes ved generalforsamlingen som er blevet udskudt. For at kunne starte sæsonen op er 

regningerne sendt ud dog uden kontingent. 

Spørgsmål fra Jacob Haxholdt: Hvad koster de negative renter i beløb kontra at opbevarer 

pengene i en bankboks.  

Hans Bjerregaard svarer: Der er budgetteret med 47 tdkk i renteudgifter. 

Knud Østergaard kommenterer: De negative renter vil beløbe sig på 75 tdkk. pr. mdkk 

Kommentar fra Jacob Haxholdt: De negative renter beløber sig på 75 tdkk. 260 dkk. om året for en 

bankboks hvor vi vil kunne have kontanter stående i. Tænker på baggrunden for, at nedsætte et 

kontingent. Pengene kan stå passivt i en bankboks. 

Knud Østergaard kommenterer: Jeg skal ikke argumentere for, at sætte kontingentet ned. Skal der 

være en begrundelse for, at sætte kontingentet ned så er det fordi, at man ikke skal opkræve mere 

i kontingent end man har brug for i en forening med mindre man står foran investeringer. 

Argumentet for at sætte kontingentet ned er ikke for at spare 75 tddk i renter, men fordi der p.t 

ikke er behov for de mange penge. 



Spørgsmål fra Jens Christensen: Hvad vil man gøre med resten af pengene? Investeringer (broer, 

lys, vidoeovervågning mv.). Derved reducere omkostninger fremadrettet.  

Ujarak Kreutzmann kommenterer: Vi kører løbende vedligehold mht. videoovervågning der 

løbende bliver udskiftet. M.h.t. lys bruges nye lamper. Både Natriumdamplamper samt 

kviksølvlamper. Man får altså samme lys ud af disse damplamper som ved LED pr. watt. Ingen 

besparelse, da der i så fald skal sætte kraftigere lys op. 

Jens Christensen kommenterer: Det var et eksempel. Hvad vil man gøre med det overskydende 

beløb og hvor ligger omkostningsbyrden og overvejer man investeringer der vil reducere 

omkostningen. 

Ujarak Kreutzmann kommenterer: Vi undersøger om betonbroer kan gøre driftsomkostningerne 

mindre samt udvidelse af havnen har vi planer om. 

Spørgsmål fra Knud Østergaard: Blev der snakket om hvad der er planlagt af investering i 

budgettet. Er det større investeringer eller alm. investeringer?  

Rudolf Heilmann kommenterer: Tanken med budgettet er løbende investeringer. Skal vi have nye 

broer. P.t. 40 på venteliste. Kan det betale sig at udvide for bare at udvide? Det ser vi på i 

bestyrelsen og afvejer nøje. Grunden til at vi har så mange penge er bl.a. fordi, at vi overvejer at 

indkøbe betonbroer der forhåbentligt kommer til at have en længere løbetid. 

Dirigenten spørger: Er der andre spørgsmål? 

Spørgsmål fra Jonas Tobiassen: Vi snakkede om kameraerne. For 3 uger faldt jeg i vandet ved siden 

af min båd. Kameraet kunne ikke ”se” mig grundet blind vinkel. Kameraer kunne ikke se mig og der 

var ingen mennesker. Kan der være kameraer på den anden side ved den nye vej. Det er et forslag 

til bestyrelsen om, at øge antallet af kameraer. 

Dirigenten spørger: Er der andre spørgsmål eller kommentarer? 

Spørgsmål fra Gustav Fischer: Det stod mig ikke klart omkring investeringerne i år eller næste år i 

forhold til de 1,5 mdkk vi har på kontoen i indeværende år. Der er tanker om betonbroer men vil 

man investere i det eller skal pengene deponeres i en bank eller skal kontingentet nedbringes eller 

står vi overfor større investeringer i år eller i 2020 

Jonas Nilsson kommenterer: Det er ikke 1,5 mdkk men 5,5 mdkk vi har på kontoen. 

Ujarak Kreutzmann kommenterer: Ud af de 5,5 mdkk skal der modregnes driftsomkostninger for 

året. Vi har sat 1 mdkk af i år til betonbroer (stadigvæk kun på tegnebrættet). Der har været tale 

om, at indkøbe stål-bådstativer, så vi kan stable disse om sommeren og derved rydde områderne i 

sommerhalvåret til parkeringspladser. Dette skal der bl.a. investeres i.  

Dirigenten spørger: Er der andre spørgsmål eller kommentarer? Ingen spørgsmål.  

 

Kontingent: 



Afstemning vedr. kontingent for i år. Bestyrelsen foreslår ingen kontingent år. Er der nogen der har 

noget imod bestyrelsens indstilling? Der er ingen indvendinger og der skal derfor ikke betales 

kontingent i 2020. Det skal der i 2021. 

Per Borgert har stillet et forslag om, at vi i år skal vi betale mindre i kontingent. Den er sat til 0 dkk 

i år. Der er derfor ikke behov for, at vi stemmer det. Til generalformsamlingen i 2021 kan 

spørgsmålet stilles igen. 

Knud Østergaard spørger: Skal man ikke betale kontingent for at have stemmeret. Forslag derfor 

at fastholder kontingentet, men sparer den i ”rabat”. 

Rudolf Heilmann svarer: Vi sætter kontingent til 0 dkk. Der er svært at administrere at gøre det 

differentieret, da bogholderen så skal sende en ny regning ud efter denne generalforsamling. Knud 

acceptere Rudolf Heilmanns argument. 

Dirigenten konkludere, at vi er igennem medlemskontingenter. 

 

Indmeldelsesgebyr: 

Bestyrelsen foreslår, at skal fastholde 8000 dkk.  

Dirigenten spørger: Er der nogen der har noget imod det? 

Per Borgert spørger: Bør vi overveje at fastholde indmeldelsesgebyret eller sætte det op. 

Foreningen er attraktiv og er indmeldelsesgebyret tidsvarende. 

Dirigenten spørger: Skal vi stemme om at sætte den op til 10 tdkk  

Vivi Petersen kommenterer: Vi kan ikke stemme om det. 

Dirigenten svarer: Jf. foreningens vedtægter pkt. 11.3.3 kan vi godt.    

Vivi Petersen: Vi må også tænke på lavindkomstgrupper. 

Rudolf Heilmann kommenterer: Man kunne også lave en procentvis opdeling. 

Der stemmes om fastholdelse og indmeldelsesgebyret på de 8 tddk fastholdes. 

 

Pladsleje 

Bestyrelsen foreslår fastholdelse. Altså m2 pris. 

Der er ingen indvendinger. 

 

Bod: 

Bod ligger fast på 1000 dkk. Bestyrelsen foreslår fastholdelse. 

Der er ingen indvendinger 



 

5. Forslag fra medlemmer 

Der var indkommet tre henvendelser fra medlemmer:  

 

Forslag fra medlem Per Borgert: 

”1. Man kan investere i en bådvasker, som kommer rigtigt mange medlemmer til gode når de skal 

rense bådens bund for alger og skidt, samtidigt med at vi er mere miljørigtige ved ikke at bruge 

kemikalier til rens. 

 

Bådvasker kan både købes og leases, og selv om investeringen er stor vil det være en meget god 

investering for foreningen. 

 

2. Modsat bestyrelsen mener jeg der er rigeligt plads i økonomien til at sænke kontingentet igen i 

år, men bibeholde pladsleje i samme niveau, så besparelsen for alle medlemmer er solidarisk. 

Forslag lyder at sætte årets kontingent fra 1000 til 500 kr. det vil ved 1000 medlemmer give en 

ændring  i budget på 500.000kr. Og set gennem de mange sidste års budgetter vil resultatet 

“kun”  gå lige op istedet for den magiske million i overskud. 

 

3. Det eksisterende videovervågning er ikke tidssvarende og for vedligeholdelses tung. Jeg forslår 

at man kontakter de 2 udbyder på det område og få tilbud for udskiftning af anlæg med bedre 

kamera, og bedre dækning på broerne og evt. fra molen . 

 Man kunne vælge at lave et MAX. Budget på komplet udskiftning for 350.00 kr. som svarer til 3 års 

vedligeholdelse.” 

  

Per ønsker på baggrund af den gode økonomi, at man bør investere i en bådvasker af 2 årsager. 

Rigtig mange har ikke bundmaling og bruger klorin til at vaske bundet. En bådvasker vil være godt 

for miljøet (ingen klorin og bedre brændstoføkonom).  

Mange udgifter i forhold til vedligehold af foreningens videoovervågning. Forslår at det hele skiftes 

ud med nyere anlæg, bedre vinker og lysforhold. 

Bestyrelsen oplyser, at en bådvasker har været overvejet og priserne har været undersøgt. Den vil 

koste i omegnen af 1 mdkk. Dertil kommer der løbende vedligehold 

At det eksisterende videoovervågning ikke er tilsvarende er ikke korrekt. Det bliver løbende 

udskiftet og opdateret og derved bedre og bedre. Det er blevet undersøgt om der skal indkøbes 

intelligente kameraer. Der er ingen der kigger på overvågningen 

Spørgsmål fra Angu Kristensen: Hvad er intelligente kameraer? 

Jonas Nilsson svarer: Kameraer der kan følge personerne på broerne. 

Spørgsmål fra Angu Kristensen: Kan man ikke overvåge broerne hjemmefra? 



Jonas Nilsson svarer: Det vil kunne betyde brud på persondataloven. Derudover er det ikke ok, at 

medlemmer vil holde øje med båden i dårligt vejr. Man skal fysisk ned og se til sin båd og 

fortøjningerne. 

Per tilføjer: Alle år forbedrer vi og derfor bør vi investere i at få skiftet det hele ud en gang for alle. 

Generalforsamlingen kan presse på med disse investeringer. 

Knud Østergaard tilføjer: Skiftes alt ud i stedet for løbende vedligehold vil udstyret også hurtigt 

blive forældet. Nu opdateres det løbende i stedet for inden for få år, at blive for gammelt.  

Dirigenten spørger: Hvad vil det koste at skifte det hele ud? 

Jonas Nilsson svarer: Vi har ingen pris, men det må være Havnemesteren der må vurdere løbende 

udskiftning i takt med, at kameraerne går i stykker.  

Kommentar fra Jonas Tobiasen: I skal tage regningsveste på. I 38 år har jeg været medlem. Da jeg 

faldt i havnen var kameraerne ikke til nytte. Kontoret kunne ikke se optagelserne, fordi jeg var i 

blind vinkel. 

Dirigenten svarer: Der er ikke et beredskab, der vil komme ned og rede dig. Andre kan dog med 

deres magnenøgler kunne låse sig ind på hvilken som helt bro op og rede nødstedte. 

Stemme om alt skal skiftes ud eller følge bestyrelsens forslag til løbende udskiftning. 

Forslagsstiller er med på, at bestyrelsen til næste generalforsamling undersøger hvad det vil koste 

at skifte det hele ud.  

Vivi Petersen støtter op om, at man udskifter det hele.  

Dirigenten svarer: Man har besluttet ikke at udskifte det hele uden at kende prisen.  

Angu Kristensen kommenterer: Jeg håber at når prisen undersøges, at det undersøges, hvad det 

koster at sætte overvågning op på den anden side. 

Jens Buhrkal kommenterer: Alle kameraerne er ligegyldige, når der ikke sidder nogen og overvåge 

disse. 

Dirigenten lukker diskussionen: Vi begynder at gentage os selv. Den nye bestyrelse undersøger 

det. 

Bestyrelsen oplyser at man som nævnt tidligere har undersøgt indkøb af en bådvasker, men at den 

vil kræve omfattende vedligehold. Det der er sket nu er man har indkøbt en minicontainer, hvori 

der monteres en generator med tændingslås, en palletank med 1000L vand samt en 

højtryksspuler. Denne placeres ved banksætningspladsen i indeværende sæson. Bundvask bliver 

gratis for medlemmer. 

Forslagsstiller mener at investeringer fortsat er en god ide, da den kan betale sig hjem. Mener at 

det fortsat skal tilstræbes. 

Dirigenten: Der stemmes om det. Flertallet stemmer imod. 

 

Forslag fra medlem Jens Christensen: 



”Forslag 1: Kontingent 

Kontingent for aktive medlemmer: 

 Sættes ned fra 1000 kr. til 500 kr.  

  

Kontingent for passive medlemmer: 

 Sættes ned fra 500 kr. til 300 kr.  

  

Kontingent for støttemedlemmer: 

 Sættes ned fra 500 kr. til 300 kr.  

  

Ovennævnte forslag vil koste os ca. 500.000 kr. med de ca. 1000 medlemmer vi er.  

  

Forslag 2: Komplet udskiftning af videoovervågning – der bruges i dag for ca. 100.000 kr. årligt i 

vedligehold, det må kunne undgås med udskiftning/modernisering af overvågningen. 

  

Forslag 3: Udskift belysning på alle broer med kraftigere LED lys – i dag er der ringe belysning ved 

de yderste både. LED lys bruger mindre strøm end de traditionelle. 

  

Forslag 4: Godkendelse af Investeringer – Investeringer / Ny-anskaffelser skal fremover godkendes 

af generalforsamlingen. Der går rygter om at bestyrelsen udenom generalforsamling har indkøbt 

en bil. Det betyder at foreningen nu har en øget omkostningsbyrde til vedligehold hvilket ikke var 

der før. Der bør fremvises en beregning som viser et behov, og at generalforsamling herefter 

godkender investering.” 

  

1. forslag: Kontingent – Forslaget er vi igennem. 

2. forslag: Komplet udskiftning af videoovervågning – Forslaget er vi igennem. 

3. forslag: Udskift beslysning på alle broer med kraftigere LED lys – Forslaget er vi igennem. 

4. forslag: Godkendelse af Investeringer – Forslaget er vi igennem. 

Jens Christensen mener ikke, at vi er igennem forslag 3. Ønske om udskiftning til LED for at 

reducere omkostninger. Fagligt spørgsmål. 

Bestyrelsen svarer: Vi skifter ikke pærerne løbende men hele lampen. Vi har snakket om at skifte 

ud til LED. Forslaget skal omformuleres til, at der til næste generalforsamling kommer et oplæg til 

hvad det vil koste og hvad besparelsen vil være. 

Navn ukendt kommenterer: Fordele ved LED. Bedre lys også i forhold til overvågning og længere 

levetid. 

Bestyrelsen tager fordelene til efterretning. 

Generalforsamlingen kan ikke ændre noget da vi ikke er nok medlemmer. 

Jens Christensen ønsker, at omformulere teksten således, at man til næste generalforsamling kan 

komme med et forslag til en vedtægtsændring til hvordan nyanskaffelser og investeringer skal ske. 

Eksempelvis i form af en beløbsgrænse. 



Bestyrelsen kommentere indkøbet af værkstedsbilen: Det er korrekt at der er blevet indkøbt en 

bil. Omkostningerne for vedligehold er på ca. 1000 dkk om året. Stort areal vi skal passe på så vi 

har brug for en bil. Tidligere havde vi en aftale med den tidligere havnemester om at han lagde bil 

til, da vi betalte brændstof. Vedligeholdelsesomkostningerne er meget lave og derfor har vi købt 

en bil 

Knud Østergaard kommenterer:  Han advarer imod at man via generalforsamling skal kunne 

bestemme hvordan bestyrelsen sammen med havnemesteren vil drive foreningen. Fair nok med 

forslag såsom, at bestyrelsen bliver bedt om, at undersøge f.eks. prisen for indkøb af en 

bådvasker. 

Bestyrelsen der er valgt må have ansvaret. 

Dirigenten afslutter diskussionen: Vi kan ikke ændre vedtægter da vi er under 91. Punktet må 

foreslås til næste generalforsamling. 

 

Forslag til udtalelse fra Generalforsamlingen i Godthåb Bådeforening d. 21. marts 2020: 

”Forslagsstillere: 

Palle Møller, medl.nr. 88159 

Anders Lykke Laursen, Nuuk Water Taxi 

Ujarak Heilmann, medl.nr. 94020 

Erik Palo Jacobsen, ABC-Boats 

________________________________________________________________________________ 

UDTALELSE 

Generalforsamlingen i Godthåb Bådeforening d. 21. marts 2020 vil hermed udtrykke stor 

bekymring over for Kommuneqarfik Sermersooqs planer om at flytte Forbrændingsanlæg 

og Asfaltfabrik ud midt i indsejlingen til Nuuk havn (den tidligere ‘Fyrø’). 

Andre placeringer har været på tale, men Kommunen har lagt sig fast på denne 

beliggenhed. Der er stiftet et fælleskommunalt affaldsselskab ESANI A/S til at 

gennemføre planen. Endnu har det ikke været i høring, men ikke desto mindre 

præsenterer kommunen det som en kendsgerning, at sådan bliver det. 

Der er tale om, at containere med affald fra hele Syd- og Østregionen skal sejles til 

forbrændingen. Desuden har Kommuneqarfik Sermersooq en vision om, at vi skal være 

30.000 mennesker i Nuuk år 2030. Der vil altså være tale om et meget stort anlæg. 

Vi kan være bekymrede for at lugten fra affald, der har været lang tid undervejs vil være 



betydelig. 

Udover at være sejlere, er vi som borgere i byen også bekymrede for røgen, der alt efter 

vindretning vil drive ind over Nuuk, Nuussuaq og/eller Qinngorput. 

Toppen af skorstenen vil formentlig ligge under flere af de omkringliggende boliger, da 

disse ligger højt i fjeldene. 

I forhold til udsigt, røg og lugt kan man næppe forestille sig en dårligere placering af et 

forbrændingsanlæg og en asfaltfabrik. 

Udsigten for rigtig mange borgere vil blive skæmmet væsentligt. Det gælder for os som 

fritidssejlere og beboere i hundredvis af lejligheder med direkte udsigt til Malenebugten 

At krydstogtturisternes første møde med det, som Kommuneqarfik Sermersooq har 

udråbt til at skulle være Grønlands førende turistdestination, er en rygende skorsten i 

indsejlingen til havnen, vil give et meget kedeligt første-indtryk. 

Ikke alene på egne vegne, men også på vegne af de mange turister, der dagligt sejler ud 

og ind i vores bådehavn, vil vi appellere til at Kommuneqarfik Sermersoq finder en anden 

placering som generer kærest mulige mennesker. 

Vi håber, at Departementet for Natur og Miljø, som skal miljøgodkende planen, vil tage 

vores bekymringer i betragtning. 

___________________________________________________________________________ 

Ved vedtagelse af denne udtalelse, sendes den af Godthåb Bådeforenings bestyrelse til: 

• • Departementet for Natur og Miljø, pan@nanoq.gl 

• • Kommuneqarfik Sermersooq, kommuneqarfik@sermersooq.gl 

• • KNR, info@knr.gl 

Palle Møller, Anders Lykke Laursen, Ujarak Heilmann, Erik Palo Jacobsen ..,.. ,” 

 

Dirigenten tænker ikke at der kan stemmes om forslaget. I vedtægterne står der at foreningens 

målsætning er at drive bådeforeningen. Forslaget handler primært om turistbranchens interesse. 

Turistbranchen kan selv udtale sig om disse forhold. 

Alternativt kan forslagsstillere anmode bestyrelsen om en udtalelse. 

Dirigenten uddyber, at vi kan ikke stemme om det. 

Carl Egede Bøggild kommenterer: Der står i vedtægterne at foreningen skal repræsentere 

medlemmerne interesse udadtil.  



Dirigenten fastholder, at det er en service der skal leveres med fokus på, at fremme sikkerheden til 

søs. 

Palle Møller kommenterer: Det er taget til efterretning. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 

a. Valg af bestyrelsesformand: Bestyrelsen indstiller Rudolf Heilmann som formand. 

 

Generalforsamlingen valgte Rudolf Heilmann uden modkandidat. 

 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende medlemmer er på valg og genopstiller;  

 Jonas Nilsson – Genopstiller 

 Hans Peter Poulsen – Genopstiller 

 Ujarak Kreutzman – Genopstiller ikke. Ujarak holdt en afskedstale og takker af efter 

 mange år i bestyrelsen. 

Derudover opstiller Klaus Frederiksen, Jacob Haxholt og Carl Egede Bøggild 

Hver kandidat præsenterede herefter sig selv hvorefter, at der blev stemt. 

 

Generalforsamlingen valgte følgende bestyrelsesmedlemmer; 

Hans Peter Poulsen (59 stemmer) for 2 år 

Jonas Nilsson (53 stemmer) for 2 år  

Klaus Frederiksen (22 stemmer) for 2 år 

 

c. Valg af suppleanter: Generalforsamlingen valgte følgende suppleanter til bestyrelsen; 

 

Jacob Haxholt (12 stemmer) 

Carl Egede Bøggild (9 stemmer) 

 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

 

Formand: Rudolf Heilmann 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Hans Bjerregaard 

Jon Wilche 

Michael Gundel 

Hans Peter Poulsen 

Jonas Nilsson 

Klaus Frederiksen 



 

Suppleanter: 

1. Jacob Haxholdt 

2. Carl Egede Bøggild 

  

7. Evt. fastsættelse af honorar til bestyrelsesformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen foreslår uændret honorer: 35.000 dkk til formanden, 22.500 dkk til næstformand, 

kasserer og sekretær og 17.500 dkk til øvrige medlemmer. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

8. Valg af revisorer 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grønlands Revisionskontor A/S. 

 

Forslaget vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

 

Angu Kristensen kommenterer: Vinterpladserne er trængte. Hvad vil bestyrelsen gøre ved dette? 

Rudolf Heilmann svarer: Pladserne ved Nuuk Imeq blev frataget i forbindelse med den nye havn. Vi 

søger løbende om nye vinterpladser, i dialog med Kommunen. 

Navn ukendt kommenterer: Vi mangler strøm ved bådene på land.  

Rudolf Heilmann svarer: Vi har en transportabel generator. Denne kan du låne ved henvendelse 

hos havnemesteren. 

Navn ukendt kommenterer: Havnemesteren og hans ansatte har konstant travlt. Har vi forslag til 

forbedring af deres løn?  

Rudolf Heilmann svarer: Som formand er jeg bekendt med deres forhold og havnemesteren er 

desværre ikke tilstede grundet sygdom, så vi bør ikke diskutere disse forhold. 

Angu Kristensen kommenterer: Tillykke til den nye bestyrelse og deres valg. Der gøres et stort 

stykke arbejde. Tak for indsatsen. 

Rudolf Heilmann takker af og konstatere, at det må være rekord, at vi efter lidt over 2 timer er 

færdige. 

 

Generalforsamlingen afsluttes kl. 19.30 

 

 

Hans Peter Poulsen     Miki Lynge 

Referent      Dirigent 


