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Generalforsamling 

Der afholdes ordinær generalforsamling Lørdag den 

26. marts 2022 kl. 13:00 i Forsamlingshuset. 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens 

virksomhed. 
 

3. Godkendelse af regnskab for 2021. (vedlagt) 
 

4. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr m.v. samt 

godkendelse af budget for 2022. (vedlagt) 
 

Bestyrelsen har følgende forslag til 

dagsordenen til generalforsamlingen den 26. 

marts 2022. 

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

- Ønsket vedtægtsændringer. 

- 4.3 Indmeldelse i, samt udmeldelse af, 

foreningen skal ske skriftligt til foreningen 

bestyrelse.  

 

- 4.4 Foreningen skal føre et medlemskartotek 

over medlemmernes navne, e-mail, adresser, 

telefonnumre og bådplads. 

 

- 4.7 Foreningen kan optage passive 

medlemmer, der betaler et nedsat 

kontingent, jfr. pkt. 7. Passive medlemmer 

har taleret, men ikke stemmeret på 

foreningens generalforsamling og kan ikke 

vælges til bestyrelsen af foreningen. Fra 

tilmeldingstidspunktet optjener det passive 

medlem anciennitet i foreningen også med 

hensyn til bådplads. 

5.4 Der kan kun tildeles bådplads mod 

forevisning af kvittering for betalt pladsleje 

og kontingent, billede Id.,samt gyldig og 

betalt ansvarsforsikring for båden. Det er 

endvidere en betingelse, at 

indehaveren/indehaverne af bådpladsen og 

forsikringstageren/forsikringstagerne ifølge 

bådforsikringen er den/de samme.  

 

 
 

- 5.5 Såfremt et medlem uden tildelt bådplads 

ikke kan forevise kvittering dokumentation 

for betalt pladsleje, kontingent og forsikring 

efter foreningens til enhver tid gældende 

betalingsbetingelser, er bestyrelsen 

foreningen berettiget til at disponere over 

pladsen. Bestyrelsen Forening er i så fald 

berettiget til at bortfjerne båden for ejerens 

regning og risiko. Båden vil blive ilandsat 

og henlagt på en af kommunen anvist eller 

foreningen tilhørende plads, der ikke 

nødvendigvis er indhegnet. Eller båden kan 

blive henlagt ved bøje eller for svaj, alt uden 

ansvar for foreningen.  

- 7.4 Der betales for vinterplads på land, når 

det sker på foreningens regi. Prisen 

fastsættes af bestyrelsen og opkræves før 

brooptagning.Pris for vinterplads på land 

fastsættes på den ordinære 

generalforsamling og opkræves november 

måned. 

- 7.7 Pladsleje er betaling for fortøjningsplads 

ved foreningens broer, beregnet som et fast 

beløb (fastsat på generalforsamlingen) pr. 

m2 (bådens længe x bredde). Bestyrelsen 

fastsætter nærmere regler for opmåling af 

både og foranlediger disse aftrykt i 

foreningens blad eller årsberetning. 
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 Bestyrelsen er berettiget til når som helst at 

ændre beregningsmetode. 

Beregningsmetoden er endelig, ligesom 

pladslejen, beregnet på grundlag af den af 

bestyrelsen fastsatte beregningsmetode, er 

endelig. Betalt pladsleje refunderes ikke ved 

undladelse af søsætning. eller udtræden i 

årets løb.  

- 8.1 PERSONALE HAVNEMESTEREN  

 

- 8.3.2 Indbyrdes bytning af bådplads og 

overdragelse af bådplads uden 

havnemesterens tilladelse er forbudt. 

Overtrædelse vil kunne medføre bortvisning 

for resten af sæsonen eller eksklusion.  

 

- 8.3.5 Samtlige både placeret ved 

foreningens broanlæg skal være i forsvarlig 

stand samt tydeligt forsynet med synligt 

medlemsskilt efter foreningens anvisninger. 

Både uden medlemsskilt, herreløse både 

eller både, der ligger ulovligt, kan uden 

varsel fjernes ved havnemesterens 

foranstaltning for medlemmets regning, jfr. 

pkt. 5.5. Havnemesteren skal omgående 

informeres om bortkomne medlemsskilte af 

bådejeren. Ekstra medlemsskilte udleveres 

mod betaling.  

 

- (Tilføjelse) 8.3.9 Indbyrdes bytning og 

overdragelse af vinteroplægsplads uden 

havnemesterens tilladelse er forbudt. 

Overtrædelse vil medføre inddragelse af 

vinteroplægspladsen. 

 

- 11.1.4 Den skriftlige indkaldelse til 

generalforsamlingen skal indeholde 

dagsorden, revideret regnskab, samt en kort 

redegørelse for de forslag, der skal 

behandles. Indkaldelsen med dagsorden, 

regnskab og redegørelser kan være indeholdt 

i medlemsbladet.  
 

- (Tilføjelse) 11.1.6 generalforsamlingen kan 

afholdes virtuelt som supplement. 

 

 

- 16.1 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 

1/10 1/12 af de stemmeberettigede 

medlemmer efter antal er repræsenteret på 

generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de 

tilstedeværende medlemmer stemmer for 

ændringen.  

- 16.2 Såfremt 1/10 1/12 af de 

stemmeberettigede medlemmer ikke er 

repræsenteret på generalforsamlingen, men 

opnås flertal blandt de fremmødte for et 

forslag kan bestyrelsen indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling, der 

afholdes senest 6 uger efter forslagets 

forkastelse, hvor det pågældende forslag i 

uændret form kan vedtages, såfremt mindst 

2/3 af de stemmeberettigede fremmødte 

stemmer er for forslaget. 

 
- Indmedelses gybyr hæves fra 8000,00 kr. til 

10.000,00 kr. 

 

- (Hvis punkt 7.4 ikke godkendes) Vinter plads 

hæves fra 300,00 kr. til 500,00kr 

 

 

 

 

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

5. Forslag fra medlemmer. 

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

- Nuuk 15/1-22   

Jeg vil hermed gerne komme med følgende 
forslag til forbedring at Godthåb 
bådeforenings faciliteter, da der 
efterhånden er en del penge i foreningen 
som burde komme medlemmerne til gode.   

1. At der investeres i en bådvask maskine i 
det indeværende år.   

2. At der gøres plads til 5 til 10 vandscooter 
pladser med adgang til vand, dette for at 
optimere indtjeningen, og være de første 
der sætter sig på dette marked.   

MVH Jackie Lyng   

- 14/2-22 

Navne ænding til ”Nuummi 

Angallataatillit Peqatigiiffiat” 

Klaus Frederiksen 
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Yderligere forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og 

være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før 

generalforsamlingen. 

 Mail adressen. best@ghb.gl 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

 

 

Valg af bestyrelsesformand 

 

 

    

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

 På valg: 

 Klaus Frederiksen - genopstiller 

 

 

         

  Siddende bestyrelsesmedlemmer for yderligere   

1 år: 

  

Hans Bjerregaard 

Michael Gundel 

Jon Wilche 

 

 Suppleanter: 

  Frederik Egede. 

 Der skal vælges to suppleanter. 

 

 

7. Evt. fastsættelse af honorar til 

bestyrelsesformand og øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret honorar. 

 

 

 

8. Valg af revisorer. 

Grønlands Revisionskontor A/S 

 Bestyrelsen foreslår genvalg 

 

9. Eventuelt. 

 


