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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2018,
VEDBÆK BÅDELAUG
TIRSDAG, DEN 10. APRIL 2018 PÅ VEDBÆK SKOLE

1)

VALG AF DIRIGENT

Formanden, Søren Skifter, bød de 24 fremmødte medlemmer velkommen til VB88's
2018 generalforsamling og foreslog Thomas Bonnor som dirigent.
Generalforsamlingen godkendte forslaget, og Thomas Bonnor takkede for valget.
Thomas Bonnor konstaterede at generalforsamlingen ikke var rettidig idet i henhold til
vedtægternes § 5. skal generalforsamlingen afholdes i sidste halvdel af april måned.
Generalforsamlingen var imidlertid lovlig indkaldt med mere end 3 ugers varsel, idet
indkaldelsen var offentliggjort den 11. marts 2018.
Dirigenten spurgte de fremmødte om det kunne accepteres at generalforsamlingen
afholdes 5 dage for tidligt, hvilket blev accepteret og dirigenten konstaterede herefter at
generalforsamlingen kunne betragtes som lovlig.
Herefter gav han ordet til formanden, Søren Skifter.

2)

FORMANDENS BERETNING
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Vedbæk Bådelaug har det forgangne år været fokuseret på det fortsatte
arbejde med fremover at sikre en fast repræsentation af bådpladslejerne i
havnebestyrelsen.
VB88 har afholdt 4 møder i det forgangne år og haft en aktiv mailveksling.
Pr 1.4. 2018 har vi 127 betalende medlemmer, 16 medejere og 97 associerede
medlemmer.
Medlemsdatabasen er flyttet til en ny server som led i forberedelsen på overholdelse af
den kommende persondata lov.
Et par nøgletal fra Den Erhvervsdrivende fond Vedbæk havns seneste regnskab:
- Nettoomsætningen blev forbedret fra året før med godt 500 000,- og landede
således på 5.711.833,- Driftsresultatet blev knap fordoblet fra 1.091.626,- til 2.051.338,- Årets resultat gik fra et lille minus på 73.321,- til et plus på 703.405,Resultatet er overført til næste år og egenkapitalen er således vokset fra 5.867.008,- til
6.570.413,Helt kort kan man konkludere, at havnen har en overordentlig sund økonomi. Der er på
trods af fortsat vedligeholdelse og forbedringer på havnen ikke udsigt til, at havnen vil
få en ringere økonomi fremadrettet.
Det er mit håb, at denne gode drift på sigt vil medføre økonomiske lempelser for
bådpladslejerne.
Som bekendt fremlagde en enig bestyrelse i VB88 overfor generalforsamlingen sidste
år, den nærmere proces for at opnå en fast plads i havnebestyrelsen for samtlige
bådpladslejere.
I overensstemmelse hermed foreslog vi havnebestyrelsen og samarbejdsudvalget, at
de 2 pladser i havnebestyrelsen der for nuværende besættes af SU, fremover deles
således at sportsklubberne udpeger 1 fælles repræsentant for klubberne og at samtlige
bådpladslejere med fast plads i havnen via et repræsentantskab udpeger 1 fast
repræsentant for bådpladslejerne.
Generalforsamlingen var enig i, at dette forslag ville styrke demokratiet på havnen og
samtidig sikre, at ALLE bådpladslejere automatisk får indflydelse og et mere direkte
talerør ind til havnebestyrelsen, blot man har betalt sin faste bådpladsleje.
Havnebestyrelsen anbefalede efter vores fremlæggelse dette oplæg, men formanden
for havnebestyrelsen valgte - før en endelig vedtagelse kunne finde sted, at bede
samarbejdsudvalget om en indstilling.
Den daværende formand for SU, Jørgen Kjærgaard der også sad i havnebestyrelsen
var imidlertid tilbageholdende og ønskede ikke at tage punktet op i SU, da der
angiveligt fortsat var andre mere presserende klubrelaterede punkter.
Det blev dog aftalt, at vi på et SU. møde den 30 marts skulle fremlægge og motivere
forslaget for klubberne. Efter et langt møde med klubbernes dagsorden, ønskede
formanden for SU at udsætte behandlingen til et senere SU møde. Det var kun efter
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insisteren, at jeg alligevel fik taletid og fremsatte det konkrete forslag og en kort
motivering. Da klubberne angiveligt ikke havde tid til at behandle punktet, bad
formanden Jørgen Kjærgaard mig om at fremsende forslaget skriftligt, således at
klubberne indbyrdes kunne drøfte oplægget og snarest komme med en tilbagemelding
til VB88 og havnebestyrelsen.
Den 6. april genfremsendte vi til SU’s formand VB88’s konkrete forslag samt
motivering, idet vi anmodede om en hurtig behandling. Trods adskillige møder blandt
klubberne i SU fandt man ikke anledning til at behandle forslaget trods det forhold at
det skriftligt var fremsat af VB88 som medlem af SU.
Det stod herefter klart for VB88, at formanden for SU ikke havde til sinds at
realitetsbehandle vores oplæg, hvilket jeg som næstformand i havnebestyrelsen
delagtiggjorde formanden Jens Ive i. Kun efter adskillige mundtlige og skriftlige
anmodninger, herunder fra Jens Ives side, blev forslaget endeligt taget op så sent som
på et SU. møde den 12. september 2017.
Under dette møde blev forslaget nedstemt af SU med den begrundelse, at det ikke gav
sportsklubberne øget indflydelse. Man mente at det var klubberne der skulle have
indflydelse i havnebestyrelsen og ikke bådpladslejerne.
Det er nu med endnu større tydelighed understreget, at SU er en sammenslutning af
sportsklubber og en huslejerforening der som nydere værner om de interesser der
heraf følger, alt imens de mener at bådpladslejerne som ydere ikke bør have en fast
plads i havnebestyrelsen.
Onsdag d. 29. november 2017 blev der afholdt havnebestyrelsesmøde og som det
fremgår af referatet heraf, blev punktet om en fast repræsentation af bådpladslejerne
drøftet, idet VB88 tilbød at nedlægge sig selv, under forudsætning af en fast plads for
alle bådpladslejere i Vedbæk Havn.
Den samlede havnebestyrelse udtrykte stor undring overfor SU’s formand Jørgen
Kjærgaard, at SU havde afvist forslaget, og dermed afvist at lade bådpladslejerne opnå
en fast repræsentation i havnebestyrelsen.
Formanden for SU fremførte ikke argumenter der støttede SU’s beslutning, men
fastholdt, at han ingen grund så til at bådpladslejerne skulle sikres en fast
repræsentation i fondsbestyrelsen.
Stillet overfor SU’s modstand, foreslog formand Jens Ive at gå i dialog med
Erhvervsstyrelsen om at få en ændring i havnens vedtægter således at de hidtidige to
SU medlemmer fremover bliver delt med én fast plads til sportsklubberne og én fast
plads til bådpladslejerne.
SU’s formand ønskede som det eneste bestyrelsesmedlem ikke at tilslutte sig Jens
Ives forslag, da det ville medføre at klubberne i SU ikke længere kunne råde over to
pladser til bestyrelsen. Forslaget blev tiltrådt med fuld opbakning fra den øvrige
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bestyrelse.
SU’s formand valgte omgående, at trække sig fra bestyrelsen med den begrundelse, at
han ikke mente, at det revisorgodkendte årsregnskab for 2016 var retvisende og at der
kunne sås tvivl om den mangeårige anvendte regnskabspraksis. I mine øjne var den
reelle begrundelse for at trække sig, havnebestyrelses kraftige misbilligelse af hans
samlede varetagelse (eller mangel på samme) af spørgsmålet om bådpladslejernes
faste repræsentation i havnebestyrelsen. Dette udsagn står naturligvis for min egen
regning. Efterfølgende valgte SU’s formand også at trække sig som formand for
samarbejdsudvalget.

Inden et referat fra havnebestyrelses mødet forelå - modtager vi til vores overraskelse
den 7/12 en mail fra vores daværende bestyrelsesmedlem, Jesper Winther Andersen
der stærkt indikerer at, han bakker Jørgen Kjærgaard og klubberne op og ikke længere
kan støtte bestyrelsens oplæg om en fast plads i havnebestyrelsen for bådpladslejerne. Så meget des mere til vores forundring, da vi hidtil har været 100 % enige i bestyrelsen om dette vigtige tiltag fremlagt for en ligeledes enig generalforsamling sidste år.
På baggrund heraf afholder vi et bestyrelsesmøde i VB88 den 24/1 2018.
Med støtte fra daværende bestyrelsesmedlem Klaus Nordfeld fremfører
bestyrelsesmedlem Jesper Winther Andersen, at han har arbejdet for sine egne
ovennævnte synspunkter ved gentagne samtaler med formanden for havnebestyrelsen
Jens Ive - og direkte i samråd med SU’s formand Jørgen Kjærgaard. Med erklæret
støtte fra SU’s formand ville JWA således gerne afløse undertegnede som SU’s
repræsentant i havnebestyrelsen.
Den øvrige bestyrelse, bortset fra KN, fandt selvsagt JWA’s aktiviteter stærkt
uacceptable og undergravende for generalforsamlingens mandat til at arbejde for en
fast repræsentation af samtlige bådpladslejere i havnebestyrelsen.
Resultatet blev, at JWA og KN valgte at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig
virkning.
Efterfølgende er suppleant Jørgen Riis Andersen indtrådt i bestyrelsen som med 5
medlemmer er fuldtallig iht. VB88’s vedtægter.
Under SU’s møde den 14. februar 2018, fravælges VB88’s hidtidige plads i
havnebestyrelsen og i stedet vælges følgende SU repræsentanter til
havnebestyrelsen:
Klaus Gude for Vedbæk Sejlklub og Jesper W. Andersen der nu er stillet op som
kandidat for Vedbæk havns Fritidsfisker Laug.
Resultatet er, at VB88 og dermed bådpladslejerne nu er sat uden for formel indflydelse
i Vedbæk Havn og det står klart, at der var et meget bevidst formål fra klubbernes side
– endda med støtte fra de to frafaldne bestyrelsesmedlemmer i VB88.
Bestyrelsen i VB88 har opfordret Jens Ive som formand for fondsbestyrelsen til at
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adressere dette uacceptable forhold. Sidstnævnte er senest fulgt op ved overbringelse
af et brev til Jens Ive på Rådhuset den 23/3 fra den samlede bestyrelse i VB88 samt
en opfølgende mail, hvori vi har anmodet om stillingtagen og et snarligt møde.
For bestyrelsen i VB88 understreger hele hændelsesforløbet, at det er mere aktuelt
end nogensinde før, at havnens stort set eneste indtægtskilde, nemlig bådpladslejerne
insisterer på, at der gøres op med den urimelige eksisterende procedure hvor
sportsklubberne kan udnytte deres samlede stemmer til at besætte 2 ud af 7 pladser i
havnebestyrelsen og herved udelukke bådpladslejerne - der bidrager med mere end
90% til havnens drift og økonomi - fra enhver indflydelse.
Bådpladslejerne kan under de nuværende vilkår bedst støtte VB88 ved at tilmelde sig.
Formanden afsluttede med at meddele, at Troels Thunbo er udtrådt af bestyrelsen den
25/10 af helt naturlige årsager, idet han har solgt sin båd. Vi takker Troels for en god
indsats og godt samarbejde igennem flere år. Suppleant Peter Trock-Jansen trådte ind
i bestyrelsen og har allerede gjort et godt stykke arbejde. Medlemssekretæren overtog
sekretærposten – mange tak Catherine for et stort stykke arbejde!
Endelig skal der lyde en tak til næstformand Claes Rechnitzer der har ydet en stor
indsats og utrætteligt fortsat arbejder for bådpladslejernes interesser.
Vi skal senere vælge medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og opfordrer alle der
har mod og lyst til at tale bådpladslejernes sag, at stille op når vi om lidt skal supplere
bestyrelsen.
Thomas Bonnor spurgte herefter om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens
beretning.
Spørgsmål fra salen:
Svend Christophersen
Det er helt urimeligt at bådpladslejerne som dækker mere end 90% f havnens økonomi ikke
sidder i havnebestyrelsen. Vb 88 må fortsætte med at klø på og har hele min støtte.
Allan Engkvist
spurgte til SU valget. Hvordan kunne Vedbæk kano og kajak klub (VKKK) stemme en
repræsentant fra fritidsfiskerne i havnebestyrelsen?
Claes Rechnitzer svarede at VKKK havde meddelt, at de ikke ville stemme for en
repræsentant fra VB88 i havnebestyrelsen. Bemærkningen efterfølgende fra et medlem af
VKKK var at bådpladslejerne jo fint er repræsenteret af sejlklubben og fritids fiskerne.
Leif Hansen
fandt helt urimeligt at bådpladslejerne ikke er repræsenteret i havnebestyrelsen og mente at
den eneste vej frem var en ændring af Den erhvervsdrivende fond, Vedbæk havns vedtægter
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Niels de Bang:
havde flere kommentarer:
NdB var utilfreds med en ”ligegyldig” indkaldelse uden information om resultatet af SU valget,
hvorved VB 88 havde mistet sin plads i havnebestyrelsen. Denne information forelå da
indkaldelsen blev sendt.
Savnede også nyhedsbreve fra VB88’s bestyrelse.
NdB mente ikke at man kunne sende 2 bestyrelsesmedlemmer ud pga. uoverensstemmelser,
da de var valgt af generalforsamlingen.
Søren Skifter oplyste at de 2 bestyrelsesmedlemmer var udtrådt af egen fri vilje, ligesom
SU’s formand, Jørgen Kjærgaard, af egen fri vilje var udtrådt af havnebestyrelsen. Søren
Skifter henviste i øvrigt til referat fra VB88 bestyrelsesmøde den 24/1 2018 der blev godkendt
uden kommentarer eller indsigelser.
NdB understregede at man ikke kunne opløse Vedbæk Bådelauget. Det vil kræve 2
generalforsamlinger og man vil tabe alt det gode der er opnået af VB88.
Søren Skifter svarede at,
-Indkaldelserne i den tid han havde siddet i bestyrelsen, stort set havde haft den samme form
og indhold. Der har ikke været tradition for, at formandens beretning, herunder vigtige emner
udsendes kort forud for GF.
-Den foreslåede opløsning af VB88 var forudsat en samtidig oprettelse af en fast plads i
havnebestyrelsen for samtlige bådpladslejere med fast bådplads. Dette fremgik tydeligt af det
skriftlige oplæg, fremlagt på GF. sidste år og er gentaget i efterfølgende forslag.
-Ja det står naturligvis helt klart at en eventuel opløsning efter VB88’s vedtægter vil kræve
afholdelse af 2 generalforsamlinger.
Claes Rechnitzer
beskrev ”Rungsted modellen”, hvor bådpladslejerne ved direkte valg har 2 repræsentanter i
havnebestyrelsen for den kommunalejede havn.
Jesper Winther Andersen
Var uenig i Søren Skifters beskrivelse af hans ”kup” for at få en plads i havnebestyrelsen.
Denne plads havde han ikke behov for da han i forvejen er medlem af utallige bestyrelser.
Han oplyste at han og Klaus Nordfeld på skift havde deltaget i SU møderne på vegne af
VB88’s bestyrelse. Under et SU møde, udtrykte SU’s formand at man ikke kunne stemme på
Søren Skifter.
JWA informerede Søren Skifter herom pr mail og udtrykte sin støtte til SU. Efter ”dårlig” mail
kommunikation, bad JWA og Klaus Nordfeld om et bestyrelsesmøde vedr. tillid til formanden
som blev afholdt d. 24.1. hos Rechnitzer. JWA og KN oplyst at, hvis de blev nedstemt, skulle
de forlade bestyrelsen. De blev stemt ned og forlod bestyrelsen.
Efter drøftelse med SU’s formand Jørgen Kjærgaard blev JWA foreslået at stille op til
havnebestyrelsen som SU medlem. Da han ikke længere var medlem af VB88’s bestyrelse
meldte JWA sig ind i Vedbæk havns fritidsfisker Laug og blev således valgt ind i Vedbæk
havnebestyrelsen med 10 stemmer mod 2 til Søren Skifter.
6/9

Claes Rechnitzer
korrigerede og præciserede, hvad der var aftalt ved start af mødet d.24.1, nemlig at hvis
flertal i bestyrelsen ikke havde tillid til formanden, Søren Skifter, skulle han forlade
bestyrelsen, i modsat fald skulle JWA og KN forlade bestyrelsen. Der var således tale om en
frivillig aftale.
Afslutningsvis adspurgte CR JWA om han, som nyt medlem af havnebestyrelsen, ville
stemme for en fast repræsentation af bådpladslejerne i havnebestyrelsen. JWA svarede at
han naturligvis ville arbejde for at Bådelauget får en fast plads i havnebestyrelsen.
Svend Christophersen
adresserede til JWA: ”Jeg tager dig på ordet og håber at du vil arbejde for sagen”.

Der var herefter ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning som
blev godkendt.
Efter en kort pause gav Thomas Bonnor ordet til Kassereren.

3) GODKENDELSE AF REGNSKAB
Catherine Rechnitzer gennemgik medlem situationen og fortalte at der I årets løb har været
nogle få udmeldelser fra medlemmer der ikke længere har båd. Vi har også fået enkelte nye
medlemmer og totalt set er medlemstallet stationært.
Medlemskartoteket er opdateret pr. april 2017:
April 2018

April 2017

Total antal

240

239

Bådpladslejere

127

123

Medejere

16

16

Familiemedlemmer

97

100

Kontingent for 2016, fastsat ved generalforsamlingen april 2016, til kr. 100,- er opkrævet i
2016-17, (forsinkelsen skyldes bl.a. tekniske problemer med databasen.).

Kontingent indbetalinger:
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•

opkræves pr. mail.

▪
Indbetales til VB88 kontoen med oplysning om bådens og ejerens navn og
havnepladsnr.
•
Iht generalforsamlingen april 2017 er kontingentet først igen opkrævet for 2018.
Fastsat til 100 kr. pr år.
Udgifterne til opdatering af hjemmesiden og opsætning af ny database er først afholdt i 2018.
Herefter blev regnskabet, der var behørigt underskrevet af revisorerne, delt ud og vist på
skærm. (Se vedhæftet.)
Året udviste et positivt resultat på kr. 7466,-. Egenkapitalen er steget til kr. 61 226,- ultimo
2017.
Dirigenten spurgte om generalforsamlingen havde flere kommentarer til regnskabet, hvilket
ikke var tilfældet, hvorefter regnskabet blev godkendt med akklamation.

4) VALG TIL BESTYRELSEN
Thomas Bonnor gjorde opmærksom på, med henvisning til vedtægterne, at bestyrelsen
konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består
at 5 til 7 medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for en 2 årig periode.
Suppleanterne vælges hvert år.
Bestyresesmedlemmer:
Af bestyrelsesmedlemmerne var følgende på valg:
Catherine Rechnitzer- villig til genvalg
Peter Trock-Jansen- konstitueret, villig til valg
Jørgen Riis Andersen- konstitueret, villig til valg
Ovenstående bestyrelsesmedlemmer blev valgt ved akklamation.

Suppleanter:
Leif ABC Hansen og
Niels Friis Hansen
blev valgt ved akklamation.
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Revisorer:
Niels de Bang og
Svend Christophersen
blev valgt ved akklamation.

5)
INDKOMNE FORSLAG, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF
KONTINGENT FOR DET KOMMENDE ÅR.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent på kr. 100,00 pr. bådpladslejer, uanset antal
tilmeldte familiemedlemmer og/eller medejere.
Generalforsamlingen godkendte forslaget. Kontingentet gælder for 2019.

6) EVENTUELT
Thomas Bonnor spurgte om der var nogen der havde spørgsmål eller kommentarer, for så var
ordet frit.
Der blev ved mødets afslutning, udtrykt ønske fra Allan Engkvist om at referatet fra VB88’s
bestyrelsesmøde den 24/1 blev sendt ud sammen med GF. referatet. Det bekræftede Søren
Skifter.
Da der var ikke flere der ønskede ordet, erklærede Thomas Bonnor generalforsamlingen for
afsluttet.
Søren Skifter takkede Thomas Bonnor for vanlig god og myndig ledelse af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45.

Dette referat godkendes:

Sign. Dirigent Thomas Vincent Bonnor
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Bilag.
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i VB88, 24.1.2018
Indkaldt af Jesper Winther Andersen (JWA), Klaus Nordfeld (KN) og PeterTrock-Jansen
(PT-J)
Mødet blev afholdt hos Claes (CR) og Catherine (CAT) Rechnitzer den 24. januar 2018 kl
19.00
Bestyrelsen var fuldtallig: Søren Skifter (SSK), formand, CR, næstformand, CAT, sekretær,
JWA, KN, PT-J
Eneste punkt på dagsordenen var:
Drøftelse af, at der er udtrykt mistillid til formandskabet og konsekvenserne heraf, jf. mail
fra JWA stilet til SSK og CR, cc KN og PT-J dateret 4.1.2018.K
CR blev valgt til ordstyrer og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og indledte med
at spørge PT-J om han – som cc på mailen af 4. januar 2018 - tilsluttede sig mistillid til
SSK. Dette kunne PT-J afkræfte idet han alene havde opfattet cc af mailen til ham som en
indkaldelse og ikke en tilslutning til mistillidsdagsordenen.
CR stillede derefter KN samme spørgsmål og KN bekræftede at han delte JWA’s mistillid til
formanden.
Idet der var enighed om, at bestyrelsen ikke fremadrettet kunne fungere med mistillid
mellem medlemmerne, fremkom ordstyreren med det oplæg at såfremt et flertal i
bestyrelsen stemte for et mistillidsvotum overfor formanden, måtte formanden trække sig
og en ny formand vælges af generalforsamlingen, omvendt måtte JWA og KN udtræde af
bestyrelsen for det tilfælde at et flertal i bestyrelsen udtrykte tillid til den siddende
formand.
Der var konsensus om disse principper og konsekvenser idet dog JWA ikke mente at SSK
selv kunne deltage i afstemningen. CR tilkendegav som ordstyrer at han ikke var enig heri
men udskød spørgsmålet til afstemningsresultatet og om det måtte blive relevant at tage
nærmere stilling til denne uenighed.
JWA oplyste at han på eget initiativ havde haft i alt 4 samtaler med
havnebestyrelsesformand, borgmester Jens Ive, hvorunder han havde tilkendegivet sin
mistillid til VB88s formand (som også er næstformand i havnebestyrelsen) og at der i
VB88 var uenighed om kravet til et fast havnebestyrelsesmedlem udpeget af samtlige
bådpladslejere i havnen samtidig med at VB88 nedlagde sig selv. (med henvisning til det
konkrete verserende forslag)
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SSK berettede at Jens Ive efter disse henvendelser fra JWA havde sat det under seneste
havnebestyrelsesmøde besluttede tiltag om en fast repræsentation af bådpladslejerne i
bero, herunder udsat en videre henvendelse til erhvervs- og selskabsstyrelsen om en
ændring af havnens vedtægter vedr. havnebestyrelsens sammensætning.
JWA’s dialog med Jens Ive afstedkom samtidig, at Jens Ive med begrundelse i den
angivelige gennemgående uenighed og mistillid til formanden i VB88, bad SSK om ikke at
møde på kommende havnebestyrelsesmøde som det ellers var forudsat. SSK var
uforstående overfor JWA’s ageren på egen hånd uden mandat og uden bestyrelsens viden
og i øvrigt i direkte modstrid mod seneste generalforsamlings beslutning i VB88, der
havde bakket bestyrelsens forslag op om en fast repræsentation for samtlige
bådpladslejere og nedlæggelse af VB88 når en fast repræsentation var blevet
implementeret.
JWA redegjorde endvidere for at han sideløbende havde haft en dialog med SU’s formand,
Jørgen Kjærgaard, der havde bekræftet at betingelsen for at SU kunne fortsætte med at
stemme for VB88 som medlem af havnebestyrelsen ville være at JWA overtog
formandsposten i VB88 og at SSK trådte tilbage. JWA bekræftede at han ville tilbyde sig i
denne rolle.
Den øvrige bestyrelse, bortset fra KN, udtrykte kraftig misbilligelse af JWA’s aktiviteter der
nu havde undergravet generalforsamlingens mandat til at arbejde for en fast
repræsentation af samtlige bådpladslejere i havnebestyrelsen.
Herefter gik bestyrelsen over til en afstemning af dagsordenens punkt om mistillid til
formanden.
For forslaget stemte JWA og KN mens PT-J, CR og CAT stemte imod.
Det kunne herefter således konstateres at JWA og KN’s mistillid til formanden ikke deltes
af et flertal af bestyrelsen, men alene af forslagsstillerne til mistillidsdagsordenen: JWA og
KN.
Den samlede bestyrelse tilsluttede sig resultatet af afstemningen og i konsekvens heraf
bekræftede JWA og KN at de begge valgte at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig
virkning og forlod herefter mødet.
Efterfølgende er suppleant Jørgen Riis Andersen indtrådt I bestyrelsen som med 5
medlemmer er fuldtallig iht. VB88’s vedtægter.
Vedbæk, den 3. februar 2018,
Catherine Rechnitzer, sekretær
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