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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

3. Godkendelse af regnskab for 2020 

4. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr m.v. samt godkendelse af budget for 2021 

5. Forslag fra medlemmer 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

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

8. Valg af revisorer 

9. Eventuelt. 

 

14:27 

Jon Wilche åbner mødet byder velkommen på vejene af bestyrelsen starter med punkt 1. i dagsorden valg 
af dirigent. 

1. Valg af dirigent. 
 

Bestyrelsen har forslået Miki Lynge, forsamlingen accepterer. 

Miki Lynge starter med at fremmødet er under 100 personer og vi overholder myndighedernes 
anbefalinger som er 100 for forsamlingshuset under COVID 19 reglerne. 

Fremmødte 69 personer, 39 fuldmagter sammenlagt 108 stemmeberettigede. Idet der er 1036 
medlemmer, kan der ske vedtægtsændringer, idet der er mere end 10 % tilstede, som er 104 stemmer. 

Generalorsamlingen overholder vedtægternes bestemmelser om at der skal være mindst 50. 

Indkaldelse til generalforsamlingen af fremsendt rettidigt. Indkaldelsen er fremsendt pr. mail den 25- 26 
februar 2021 samt annonceret i Nuuk ugeavis. Dermed er generalforsamlingen lovligt. 

 

2. Bestyrelses beretning on foreningen virksomhed. 
 

Fremført af Klaus Frederiksen. Se vedhæftede udskrift af beretningen. 



der spørges om der er spørgsmål til beretningen. 

Lars Karl Jensen. 

Placering af både på broerne, vind påvirkning m.m. kan godt forstå større både placeres inderst. Er der 
mulighed for at få en placering inderste områder her tænker jeg på handikappede.  

Klaus Fredriksen. 

Der er ingen hindringer i at lave en aftale med havnemesteren om pladsering af sin båd hvis der er 
handicap, der kan søges om ønskeflytning. 

Michael Heritis 

Det med nøglesystem skal de skiftes.? 

Jonas Nilson 

Den bliver taget op lidt senere, hvis vi vælger at skifte systemet vil det koste, prisen er anderledes i forhold 
til hvad er er oplyst. 

De er et ønske af den daglige drift at systemet udskiftes, idet der bruges mange timer i at holde den vedlige, 
det vil være en god ting at skifte den. 

Ingen andre spørgsmål. 

 

3. Godkendelse af regnskab 2020. 
 

Knud Østergaard fremlægger.( Grønlands revisionskontor) 

Regnskabet er udleveret i forbindelse med indkaldelsen til medlemmerne. 

Forenings formue er 12 mio. 

Største poster 

Havne anlæg 3,6mio. 

Bygning, 2,7mill. 

Samt en beholdning på 4 mio i banken i November2020. 

 

Spørgsmål. 

forslag fra Per Chemnitz bliver fremlagt af dirigenten Miki Lynge. I forbindelse med regnskabet. 

Jeg mener at det må være på sin plads at indtægter og udgifter der vedrører vinterpladser skal fremgå 
tydeligt i regnskabet. 

Det kan ikke være meningen at alle medlemmer solidarisk skal sponsorere et mindretals lyst og mulighed for 
at have vinterplads hvis det forholder sig sådan at indtægter ikke dækker udgifter. 



Den 29. januar var der et Facebookopslag hvor man afprøvede udstyr til at holde vinterbrobassinet isfrit. 
Udgifter til den slags forsøg bør udelukkende finansieres af indtægter fra vinterpladsbetalinger. 

 

Hans Bjerregaard. 

indtægter i forbindelse med vinter bro er 126.500.kr. og broer der bruges, er dem skal udskiftes i år. 

disse deicer koster ca. 7-8.000 kr pr. stk. 

der føres ikke separat regnskab med vinterbroer. 

Der er ingen ekstra personale i forbindelse med vinterbro idet personalet er tilstede også om vinteren, de er 
er i gang med at bygge nye broer. 

 Henrik Steinbagger 

Der er svært at se overskudsgraden. 

 

Knud Østergaard 

Der er ca. 2,8 mill. I overskud  

Henrik Steinbagger 

Det er det der er svært at se, hvad skal der mere til for at dække projekter som er i fremtiden. 

 

Hans Finker 

Jeg vil også give med hold i den sidste spørger jeg har svært ved at se det. Der var det sidste GF hvor der 
nævnes betonbroer m.m. hvad vil der af fremtidig planer, hvad er planerne.? 

 

Jon Wilche. 

Har været i dialog med en lokal entreprenør om betonbroer, men vi kunne ikke gå med til det da det blev 
mere end 3 gange dyrere i forhold til vores broer. Men vi er stadigvæk i gang med at undersøge. 

ingen andre spørgsmål. 

 

Regnskab godkendt. Ingen imod. 

4. Fastsættelse af indmeldsesgebyr mv. samt godkendelse af budget 2021. 
Miki Lynge 

Forslag fra Per Bogart bliver også fremført her. 

Først bestyrelses forslag. 
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Hans Bjerregaard. 

Nedsættelse af kontingent til 250,00 kr til alle, samt forskellige forslag i forbindelse med m2 nedsættelsen. 
Fremlægges. Der er kommet en forslag på at m2 prisen nedsættes med 20 kr. 

 

Miki Lynge. 

Der er kommet med forslag med at det er samlet pakke er kontingent. 

Jakob Tindalid  

I forhold til pris sidste år med en pris stigning på 250 kr. og men nedsættelse med 20 kr. bliver prisen det 
samme. 

Hans Bjerregaard. 

Samlet set vi der trækkes med ca. 230.000 på foreningskontoen hvis vi nedsætte m2 prisen. 

Mikael Heritis 

Har forening råd til at give nedsættelse på kontingent og m2? 

Hans Bjerregaard. 

Jeg vil sige ja, vi har lavet flere investeringer sidste år. Og stadigvæk har vi overskud. 

Ane Pedersen. 

Har i taget højde for at tømmer priserne stiger. 

Hans Bjerregaard. 

Nej. 

Hans Finker. 

Vi har kun disse som indtægt, det er svært at se hvad betalingerne skal gå til. Jeg mangler at der bliver 
fremlagt nogle fremtidige planer og budget for disse fremtidsplaner. Foreks . forbedringer af bådbroer. 

 

Hans Bjerregaard. 

Det er rigtigt at vi ikke har fremlagt noget større planer som vi kan vise, det er der for at vi også vil ned 
sætte priserne, men ved fremtidige planer vil blive frem lagt på GF. 

Vores penge beholdning stiger. 

Miki Lynge 

Som dirigent må jeg også sige at disse vil også blive fremlagt næste general forsamling. 

Bestyrelsen bliver bedt om at komme med fremtidig planer og pris ved næste general forsamling. 

Således af  
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Kim Kielsen 

Det vil være bedre at man kommer med planer og pris også oplyse dem løbede, for eks. Med strøm i broer 
m.m. projektere dem til den næste generalforsamling. 

 

Miki Lynge. 

Det efterlyses af medlemmerne at bestyrelsen skal fremlægge planer og priser i forbindelse med fremtidig 
plan til næste generalforsamling. 

 

Ujarak Heilmann. 

Kan man ikke beholde prisen og kontingentet for i år, og ændre den til næste år, uden ændringer? 

 

Hans Bjerregaard. 

Det er GF. Der skal tage stillingen til det. 

 

For kontingent nedsættelse til 250 kr. 

83 for, 13 imod 12 blank.  

 

Bestyrelsens forslag pladsleje m2 u ændret. 

18 for. 

Nedsættelse af m2 pr med 20 kr. for alle både 

79 for. 

Derfor kontingent til 250 kr. og pris nedsættelse med 20 kr. pr. m2 vedtaget. 

 

Indmeldelses gebyr. 

Per Borgert  

Forslår prisen sættes til i forhold til værdien af foreningen som er ca. 12 mill. Delt med 1000 så ledes at 
gebyret hæves fra 8.000 til 10.000 kr. 

Miki Lynge har talt at der er 100 stemmeberettiget tilbage 

31 for. Der for ikke flere tal for ændring. 

Der skal stemmes om beløbet fastholdes på 8.000 kr.  
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69 for, der for ingen ændring i indmeldelse gebyr. Beholdes på 8.000 kr. 

 

Fremlæggelse af budget 2021 til godkendelse. 

Knud Østergaard. 

Der er budgettet med overskud 174.000kr det bliver reduceret med 230.000 kr. så der underskud på 56.000. 

Og man budgettere med 50 nye medlemmer og der har være flere end de 50 de sidste par år. Skal det skal vi 
regne at der også kommer i år. 

Hvis det fremlagte bliver godkendt vil penge beholdning være uændret til næste år. 

 

Ingen spørgsmål. 

 

Ingen i mod budgettet. Budgettet godkendt. 

 

 

5. Forslag fra medlemmerne. 
 

Bestyrelsen har ellers forslået en vedtægts ændring men der ifølge vedtægterne skal være minimum 10 % 
at mellemmerne tilstede, kan ændringen ikke fortages. Der ved trækker bestyrelsen forslaget tilbage, hvor 
man vil lave en samlet vedtægts ændring forslag ved næste generalforsamling, samt at forslag bliver 
fremsendt pr. mail før generalforsamlingen også medmedlemmernes forslag. 

 

Forslag fra Frederik Egede. 

Forslag om passageplads på broerne. 
 

Der kan være dårlige passage pga. trapper og ankrespidser, så forslag er at man max. Har 40 cm. Fra 
kanten af broen og ind. 

 

Hans Peter Poulsen. 

Man vil samme med havne mesteren lave en markering på broerne, samt lave en retnings linje på hvordan 
bådene skal fortøjes samt hvordan man placere ting i broerne. 

 

Der er ifølge vedtægterne at man kan få bod og man kan miste sin bådplads for resten af sejlsæson. 

Samt at det bliver lettere for havnemester også at have bevis. 
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Frederik Egede. 

Hvad bliver så afstanden. 

 

Hans Peter Poulsen. 

 

Det er noget vi må drøfte sammen med havnemesteren. 

 

Frederik Egede. 

Jeg er glad for at bestyrelsen har gang i den allerede. Jeg kan kun tilslutte mig den. 

 

Claus Damgård. 

Sten der er samlet ved broer A-B-C. bliver det fjernet. 

 

Jon Wilche. 

Disse er også drøftet i bestyrelsen, i sammen arbejde havnemesteren vil vi sørge for at de kommer væk. 

Enten ved salg eller spørge kommunen vil tage i mod dem. 

 

Hans Jensen. 

Hensyn med parkeringspladser. Er er en stort plads over på den anden side kan den bestaglægges til det. 

 

Jon Wilche. 

Vi kommer ind på den. 

 

Jan Kristiansen. 

Det er vedr. gummibåde. Når man sejler mellem broer kan an bede dem der har gummibåd og at tage deres 
gummibåd op. I bestemmelserne er det tilladt at have gummibåde til 0 fod, ca. 3 m. 

 

Hans Peder Barlach Christensen. 

Alle broer forsynes med el og vand til vedligeholdes arbejde. 



Jon Wilche. 

Vi har kikket på et system, men det kræver et system der er designet anderledes så man kan fjerne dem ved 
bro optagelser, samt vores kabel som er er ved vores broer er pt. ikke dimensioneret til at man kan have en 
el-stander i alle broer. 

Vi vil til næste generalforsamling komme med et forslag. 

 

Jonas Nilson. 

Det er vigtigt at understrege at det bliver rigtigt dyrt at få el og vand i alle både broer, så det er udvalgte 
bådbroer der kan få strøm og disse vil blive dyrere at lægge på og dem der har behov bliver flyttet til disse 
broer. 

Hvis der er behov i dag så kan man henvede sig hos havnemeteren hvor man kan låne en transportable 
generator. 

 

Lars Jakobsen. 
lægge med agter enden til broen kunne have en fordel. Kan man det. 

 

Jon Wilche. 

Der står ikke noget i vedtægter at man skal med stævnen til broen, men kun en anvisning på hvordan man 
skal fortøje, så der er ingen hindring for at man kan lægge til med agter til broen, man skal sikre sig at man 
ikke ødelægger eller skader broen og de omkring læggende både.  

 

Carl Egede Bøggild. 

Forslag om at der kan afholde en GF virtuelt. Conona er kommet for at blive, i det der er mange der ikke vil 
møde op til større forsamlinger. Der står ikke noget i vedtægterne om at man skal være personligt til stedet. 
Således at man kan når de 10 % ved GF. 

 

Miki Lynge siger at der står ikke noget i vedtægterne om at man skal være fysisk til steder, så det er ikke en 
hindring. Samt hvordan man laver en stemme afgørelse. 

Carl Egede Bøggild. 

Skal foreningen blive større eller skal den stoppe som den er. Hvis man kikker på det nordre bassin så er der 
kun plads til 4 -5 broer mere og byen bliver 4-5 % større hvert år, inden for nogle årrække så vil der være 
behov for flere plader. Så der inden for 4-5 år skal der være en beslutning om man vil være uden for iggia.  

 

Jon Wilche. 
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Det sydlige er også noget vi var kikke på, og vi har nogle ingeniørtegninger på den sydlige så man er i gang 
med udvidelsen. 

 

Per Andreassen 

For flere år siden bliv et også nævnt at man gik ud mellem øerne. 

 

Jon Wilche. 

Vi er bleven kontaktet at en lokal entreprenør som har planer om det, men vi har selv planer om hvor vi skal 
udvide henne. 

 

Ujarak Heilmann. 

I forbindelsen med udvidelse mod Orsiivik så synes jeg at den bør bare glemmes, for den er meget smal og 
den er meget udsat ved sydlige vind. 

 

Miki Lynge. bestyrelsen vil undersøge udvidelsesplanerne. 

 

6. valg af formand, bestyrelsen og suppleanter. 
 

Rudolf Heilmann stiller op. 

Er der andre til formandsposten.  

Rudolf Heilmann valgt som formand. 

Hans Bjerregaard, Michael Gundel, Jon Wilche er på genvalg og alle stiller op igen. 

Er der andre der vil stille op. 

Ingen andre stiller op og alle 3 bliver valg for de næste 2 år i bestyrelsen. 

Valg af supliant. 

Carl Egede Bøggild og Frederik Egede stiller op og bliver valgt. 

1 suppleant Carl Egede Bøggild. 

2 suppleant Frederik Egede. 

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

Forslag fra Rudolf Heilmann vedr. multimedia ansvarlige som er med i bestyrelsen med en øget honorar på 
5.000 kr. 
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Er der nogle som er i mod eller andet forslag. 

Ingen imod. Forslag vedtaget. 

Honorar til bestyrelsen 

Formand får 35.000 kr 

Næste formand, kasser, sekretær og web ansvarlige hver 22.500 kr.  

øvrige 17.500 kr. 

 

8.  Valg af revisor. 
Bestyrelsen forslår Grønlands revisionskontor. Ingen imod. 

 valgt som revisor. 

Grønlands revisionskontor. 

 

9. Eventuelt. 
 

Jonas Tobiassen. 

hvor længe skal man være medlem for at blive æres medlem, jeg ar selv være medlem i 39 år.? 

Jon Wilche. 

Vi har talt om det i bestyrelsen og valgt 3 nye, men pga. vedtægterne har det ikke være muligt pga. for lidt 
tilslutning. 

Per Bogert. 

Der er i tidligere møder besluttet at man vil sætte referater fra bestyrelsesmøderne i hjemme siden. men jeg 
kan ikke finde dem. Jeg kunne godt tænke mig at følge med. 

Hans Peter Poulsen. 

Vi begyndende at sætte mødereferaterne på hjemme siden i PDF. Men på et tidspunkt pga. personfølsomme 
har man i en GF. Valgt at stoppe det. 

 

Kim Kielsen. 

Det vil være godt at man fremhæv overskrifter og det er vedtaget eller afslået m.m. uden indholdet er med. 

 

Knud Østergaard. 

Synes ikke at der er på sin plads at referaterne skal fremføres, der skal være tillid til bestyrelsen og deres 
arbejde. 



 

Hans Peter Poulsen 

Vi vil sørge for at overskrifter og beslutninger bliver frembragt på hjemmesiden 

 

Hans Jensen 

AIS system, vil bestyrelsen gøre noget for at synlige gøre den? 

 

Jon Wilche. 

Der kan laves en medlemsaften med denne for eks.  

 

Hans Jensen. 

Medlemmerne skal også kunne nås. 

Jon Wilche. 

Det finder vi ud ad. 

 

 

 

 

------------------------------                                                                                         -------------------------------- 

Referent.     Dirigent. 

Michael Gundel.    Miki Lynge 
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