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Ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn 2022 
I henhold til Virksund Lystbådehavns vedtægter stk. 7, indkaldes hermed til ordinær 
generalforsamling.  

Lørdag den 12. marts kl 13.00 Virksund Lystbådehavn 
Dagsorden i henhold til vedtægterne stk. 7 pkt. 7.2. 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Bestyrelsen forslår at Martin Lindgaard vælges til dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning 2021. 
 
3. Regnskab for 2021. 

Det reviderede årsregnskab for 2021 er vedlagt dagsorden 

Årsregnskab 

2021.pdf  
 

4. Orientering om budget for 2022, samt takstblad 2022. 

Takstblad 2022.xlsx

 
 

5. Orientering fra klubber og udvalg: 

• Virksund Sejlklub 

• Virksund havkajakklub 

• Gråsælerne 

• Turudvalget 

• Multihusudvalget 

• Bådpladssudvalget 

• Kranteamet 

• Mastehusudvalget. 

• Hyggeklubben 

• Festudvalget 
 

6. Forslag til den ordinære generalforsamling: 
6a.   Forslag fra medlemmer 

Der er indkommet forslag fra medlemmerne 

Forslag til vedtægts ændring vedrørende paragraf  7 Ordinær generalforsamling, 
afsnit 7.1   
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Nuværende formulering:  
 
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år den anden lørdag i marts måned og 
indkaldes med mindst 14 dages varsel på havnens hjemmeside samt ved opslag i 
klubhuset. 
 
Foreslås ændret til denne formulering:  
 
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 
dages varsel på havnens hjemmeside, sociale medier, samt ved opslag i klubhuset. 
 
Motivering for ændring:  
 
Denne formulering giver mulighed for at generalforsamlingen kan afholdes i løbet af 
marts måned og at det også kan ske ved et aften arrangement. 
 
Det giver samtidig bestyrelsen en øget grad af frihed til at planlægge 
generalforsamlingen i de enkelte år, samt at denne ændring bidrager til at 
vedtægterne går i retning af at være mere generiske fremfor meget specifikke. 
 
Marts måned er også tiden hvor mange er begyndt at gøre båden klar til 
sæsonen, og derfor gerne vil bruge weekenderne til dette. 

 

Bestyrelsens kommentar: 

Bestyrelsen anbefaler at ordinær generalforsamling afholdes 2. torsdag i 
marts 

 

6b.  Forslag fra bestyrelsen 
Forslag til vedtægts ændring vedrørende paragraf 18, Regnskab og revision, afsnit 
18.3   

 
Nuværende formulering:  

  Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 31. januar. 
 

Foreslås ændret til denne formulering:  

Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 1. marts. 
 

Motivering for ændring:  

Formulering giver en bedre mulighed for afslutte årsregnskabet uden 
efterreguleringer.   
 
 

7.  Status på Multihus 
 
8.   Valg til bestyrelsen – på valg er: 

Kasserer Gerda Pedersen – valgt for 2 år i 2020 – modtager ikke genvalg 
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Ole Lauridsen – valgt for 2 år i 2020 – modtager ikke genvalg  
Kristian Brøns – valgt for 2 år i 2020 – modtager genvalg 
 
Valg til kasserer 
Bestyrelsen foreslår Per Nielsen  

 
Valg af suppleanter – på valg er: 
Per Nielsen – valgt for 1 år i 2021 som suppleant – modtager genvalg 
 
 

9.  Valg af revisorer og revisorsuppleanter på valg er: 
Revisor: Carsten Overgaard – valgt for 2 år i 2020. 
Revisorsuppleant: Claus Pedersen - valgt for 2 år i 2020 -  
 
 

10.  Valg af broformænd - på valg er: 
Gl. havn og bro 1: Mads Bøvling 

Bro 2: Steen Sørensen 

Bro 3: Ejgil Boel Nielsen 

Bro 4: Adrian Siegenthaler 

Bro 5: Ole Lauridsen 

Bro 6: Kristian Hansen 

Bro 7: Bent Pluszek  

8.  Eventuelt 

 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 
Virksund Lystbådehavn er vært med øl/vand, kaffe og brød under generalforsamlingen. 


