
 

 

Referat: 

Ekstraordinær generalforsamling 15/12 2020 i Dyvig Bådelaug. 

Sted: Nordals Skolen, idrætshal 

Tid: Klokken 19:00. 

Varslet: 7/11 2020 

Referat ved Kent Münch 

Deltagere 67 + 40 fuldmagter i alt 107. 

Vedtægtsændringer kræver mindst 81 stemmer. (75% af 107) 

 

Inden generalforsamlingen tog hul på dagsordenen, blev der holdt 1 minuts stilhed til ære for 

Asger Kræmer, mangeårigt medlem af Dyvig Bådelaug og formand gennem flere år. 

 

1. 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Ulf Nørulf, som blev valgt uden modkandidat. 

Ulf konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne i vedtægterne og dermed 

beslutningsdygtig. 

2. 

Vedtægtsændring, foreslået af bestyrelsen: 

 

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udmelde Dyvig Bådelaug af Dansk Sejlunion. 

Dette vil medføre bortfald af §3 i vedtægterne. 

Denne bemyndigelse kan bestyrelsen tage i anvendelse, hvis det bliver nødvendigt for at sikre det 

sociale miljø i havneområdet og sikre rimelige arbejdsvilkår for vores havnemester. 

 

Kent Münch uddybede forslaget. Det er ikke bestyrelsens mening, at Dyvig Bådelaug skal udmelde 

sig af DSU her og nu. Det er ment som et værktøj, som kan tages i anvendelse hvis DSU vil 

forhindre gennemførelsen af en kørende eksklusionssag. 

Preben Nielsen: Hvis DB ikke er medlem af DSU, har medlemmerne ingen sikring mod overgreb fra 

bestyrelsen. Han havde selv kontaktet DSU i forbindelse med opsigelsen af sin bådplads og 

eksklusion af DB. 



Jørgen Thomsen: Medlemmerne i DB har ifølge vedtægterne ret til at få prøvet en eksklusion på 

den førstkommende ordinære generalforsamling. Så der findes ankemulighed også uden 

medlemskab af DSU. 

Der var ikke flere bemærkninger, forslaget gik til skriftlig afstemning.  

Suppleanterne til bestyrelsen tæller op: 

For forslaget 98 

Imod 7 

Blank 2 

Forslaget blev hermed vedtaget. 

3. 

Vedtægtsændring, forslået af bestyrelsen: 

Tilføjelse til §7: 

Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, hvis restriktioner i forbindelse med en pandemi, 

umuliggør at vi mødes fysisk. 

Jørgen Thomsen uddybede forslaget. Vi bliver nødt til at have denne mulighed, da DB ellers kunne 

blive handlingslammet, hvis det på grund af restriktioner ikke er muligt at afholde en 

generalforsamling. Det skal absolut være sidste udvej. Vi vil hellerede møde op iført mundbind 

som i dag.  

Claus Sørensen: Medlemmer som har svært ved de digitale løsninger kan sætte sig sammen med 

andre som behersker teknikken. Det vil være en god ide at afprøve systemet nogle dage inden 

generalforsamlingen. 

Der var ikke flere bemærkninger og forslaget gik til skriftlig afstemning.  

Der blev indsamlet 108 stemmesedler og det var 1 for meget. 

For forslaget 105 

Imod forslaget 2 

Blank 1 

Ulf spurgte forsamlingen om de ønskede omvalg. Det var der ingen der gjorde og dermed blev 

forslaget vedtaget. 

 

Dato 22/12 2020  

 

    
     
 Kent Münch (Referent)  Ulf Nørulf (Dirigent 


