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Referat fra ekstraordinær generalforsamling fredag den 24. august 2018 kl. 19.30 i 
Sejlklubben. 
 
Tilstede fra bestyrelsen var: Henrik Larsen, Bo Bræstrup, Hans Normann, Flemming Hansen, Marianne Ek, 
Adam Hey, Svend Kirkegaard-Sørensen, Søren Ussing, Tommy Reenberg, Otto Graham samt suppleant 
Lasse Braae.  
 
Afbud fra: Hanne Winther. 
 
Udover bestyrelsen var der mødt 6 medlemmer. 
 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Vedtagelse af ændringer af vedtægter, som besluttet på ordinær generalforsamling den10. august 2018 
 
 
Valg af dirigent. Formand Henrik Larsen bød velkommen og foreslog Lasse Braae som dirigent.  
Simon Christiansen foreslog på vegne af de fremmødte medlemmer Tom Keller Bruun som dirigent, idet 
man fandt, at bestyrelsen ikke kan pege på en dirigent af sin egen bestyrelse. Bestyrelsen fremførte at Lasse 
Braae er suppleant til bestyrelsen, men valgte at efterkomme de fremmødte medlemmers ønske. Tom blev 
herefter valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling ikke var lovligt varslet i henhold til 
vedtægterne, idet den foretagne indkaldelse dels oplyst på den ordinære generalforsamling og dels indkaldt 
på hjemmesiden - efter dirigentens opfattelse skulle være sket med skriftlig udsendelse til medlemmerne med 
brev efter vedtægternes §6.  
 
Simon Christiansen fremførte til støtte for dirigentens fremlæggelse yderligere, at indkaldelsen på 
hjemmesiden ikke var sket med mindst 2 ugers varsel, idet indkaldelsen først kunne ses på hjemmesiden kl. 2 
om natten den 11. august, og således kun var varslet med 13 dage og 22 timers varsel. Henrik Larsen oplyste, 
at indkaldelsen var lagt på hjemmesiden den 10. august inden midnat, at bestyrelsen tjekkede dette på selve 
hjemmesiden, og at det kan bevises, at den er logget, som udsendt den 10. august 2018. 
 
Flere medlemmer fra bestyrelsen fremholdt, at vedtægternes §13 om ekstraordinær generalforsamling i 
forbindelse med vedtægtsændringer ikke foreskriver skriftlig indkaldelse, som efter §6 er gældende for 
indkaldelse af øvrige ekstraordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen ville imidlertid lade tvivlen om 
fortolkningen af vedtægterne komme de fremmødte medlemmers synspunkter til gode. 
 
Dirigenten erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og nedlagde sit hverv. 
 
Dagsordenens punkt 2 blev således ikke behandlet, men i relation til dette punkt fremførte Simon 
Christiansen, at vedtægternes om handling af muligheden for oprettelse af fonde kunne give anledning til 
bekymring, hvorfor der blev ønsket flere detaljer af hensyn til en beskyttelse af foreningens aktiver, især 
Rørvig Mølle.  
 
Den 29. august 2018 
Hans Normann, referent    Ole Bruun Keller, dirigent 
 
 


