Referat af ordinær generalforsamling 2020
Bådelaug Havnestad
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00 afholdtes i mødelokalet på Islands Brygge 30 ordinær generalforsamling
i Bådelaug Havnestad.
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Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Eksklusionssag, plads 6
Eksklusionssag, plads 19
Forelæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2019
Forelæggelse og godkendelse af budget for 2020
Fastsættelse af pladspriser og årskontingent
Forslag
a. Bestyrelsen stiller forslag om flere vedtægtsændringer
b. Etablering af Internet i havnen
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
10. Valg af administrator
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt (FM):
1, 2, 5, 6, 7, 8 (FM), 9, 11, 12, 18, 19 (FM), 21, 23 (FM), 24, 25, 27 (FM), 28, 29, 30 (FM), 32 (FM), 35, 36,
37, 38, 40, 42, 43, 45 (FM), 46 (FM), 47, 48 (FM), 49, 50 (FM), i alt 33 af 50 medlemmer.
Endelig deltog Bjørn Amdi Sloth fra Azets ATB.

1. Valg af dirigent og referent
Formanden Bo Schriver bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen.
Formanden foreslog herefter Bjørn Amdi Sloth som dirigent og referent, hvilket generalforsamlingen
tilsluttede sig.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med Azets ATBs indkaldelse
af 3. juni 2020 og tillige fuldt beslutningsdygtig til at endeligt behandle punkt 8a, der krævede kvalificeret
flertal, da fremmødet udgjorde 2/3 af foreningens medlemmer.

2. Bestyrelsens beretning
På vegne af bestyrelsen gennemgik formand Bo Schriver bestyrelsens beretning, der var udsendt sammen
med indkaldelsen. Hovedpunkterne i beretningen var sagen omkring portlågen, skift af administrator,
coronakrisen samt forsikringstjek af bådene.
Sagen om portlågen endte heldigvis lykkeligt, da Københavns Kommune har opgivet sagen.
Skiftet af administrator blev også berørt, og er referatført under punkt 10.
AZETS ATB
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Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

Coronakrisen har primært betydet aflysning af årets arbejdsdag, grillaftener samt forsinket denne årets
ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen havde en længere drøftelse af dette, og især omkring hvorvidt en police opfyldte
dokumentationskravet, hvis der ikke fremgik en sum for dækning. Flere medlemmer af generalforsamlingen
gjorde opmærksom på, at med revisionen af Søloven fra maj 2018 var det indskrevet i lovgivningen, at en
ansvarspolice skulle dække minimum 13,5 mio. for tingskade og 27 mio. for personskade, og at det derfor
ikke nødvendigvis ville fremgå af policen. Bestyrelsen tog ad notam, at bestyrelse og administrator skulle
have fulgt op på dette, så man naturligvis ikke skulle have sin police afvist, såfremt den var gyldig efter
nyeste lovgivning.
Det blev dog gjort tydeligt, at hverken bestyrelsen eller foreningens vedtægter ville acceptere en
medforsikring på eventuel indboforsikring, og at der skulle være tale om en særskilt – og lovpligtig –
ansvarsforsikring for båden, og at denne altid skulle kunne fremvises når man benytter båden, og dermed
skal forefindes ombord (eventuelt digitalt).
Da generalforsamlingen havde drøftet de berørte emner og fået tilfredsstillende svar på de stillede
spørgsmål til beretningen, tog generalforsamlingen beretningen til efterretning.

3. Eksklusionssag, plads 6
Da tidligere ejer af plads 6 havde accepteret at sælge sin plads forud for aftenens generalforsamling, kom
punktet ikke til behandling.

4. Eksklusionssag, plads 19
På baggrund af en konkret sag ønskede bestyrelsen en drøftelse af, hvorvidt man skulle kunne ekskludere
medlemmer i forbindelse med fraflytning fra G/F Havnestads område, hvilket også skulle behandles senere
under vedtægtsændringer.
Ejeren af plads 19 havde i februar henvendt sig til bestyrelsen med henblik på at overdrage pladsen til et
familiemedlem, der var medejer af båden, men ikke af bådpladsen. Bestyrelsen kunne ikke efterkomme
denne anmodning, da vedtægterne kræver, at man skal have været medlem af lauget i fem år for at kunne
overtage en fællesejet bådplads. Da medlemmet var fraflyttet Havnestads område, ønskede bestyrelsen
derfor at ekskludere medlemmet, hvilket juridisk rådgivning efterfølgende viste, ikke umiddelbart kunne lade
sig gøre. Medlemmet ønskede derefter at få optaget familiemedlemmet som medejer af pladsen med henblik
på senere overdragelse, hvilket bestyrelsen ønskede en drøftelse af principperne bag.
Der var en længerevarende diskussion af forholdene – både i den konkrete sag men også generelle
betragtninger, hvor generalforsamlingen overordnet set var af den holdning, at da medlemmet ikke kunne
ekskluderes efter gældende vedtægter, og at der ikke var noget principielt til hinder for at få påtegnet en
medejer på bådepladsen, skulle familiemedlemmet også have lov til at blive påtegnet pladskontrakten med
henblik på formelt medlemskab. Et enkelt medlem ønskede det referatført at han mente, at det var forkert at
det i dagsordenen fremgik som en ”eksklusionssag”, når bestyrelse og administrator allerede forud for
indkaldelsen vidste, at det ikke ville kunne behandles som sådan.
Bestyrelsen erklærede sig uenige i generalforsamlingens ønske om at kunne optage familiemedlemmet som
medejer af pladsen, men afstemningen viste, at alle undtagen bestyrelsen stemte for dette forhold,
hvorefter påtegning kan finde sted efter generalforsamlingen.
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I forhold til problematikken omkring registrering af forsikringsbeviserne, var der en længere drøftelse af dette.
Indledningsvist redegjorde Bo Schriver for behovet for dette, da det kan betyde en betydelig risiko for andre
både i bådelauget, hvis en uforsikret båd bryder i brand i havnen, og det breder sig til nabobådene. På
tidspunktet for generalforsamlingen var der 13 bådeejere, der fortsat ikke havde formået at fremvise
tilstrækkelig dokumentation for forsikringsforholdene. Formanden gjorde også opmærksom på, at
arbejdsopgaven efter bestyrelsens anvisninger var blevet lagt over til administrator i år mod særskilt honorar,
da byrden fra sidste års indsamling viste sig for stor for bestyrelsen til selv at håndtere.

5. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2019
Bjørn Amdi Sloth fra Azets ATB gennemgik hovedposterne i den fremsendte årsrapport fra Revisionsfirmaet
ReviPartner. Årsrapporten for 2019 udviste et årets resultat på kr. 4.528.
Bjørn Amdi Sloth gennemgik herefter noterne til årsrapporten og kunne herunder oplyse, at egenkapitalen
pr. 31.12.19 udgjorde kr. 323.071.
Formand Bo Schriver orienterede tillige generalforsamlingen om, at foreningens værdipapirer, der fremgår
under aktiver, sidenhen er blevet solgt, så alle foreningens penge nu henstår i likvider.

Der var også spørgsmål til, hvad ”udlæg bestyrelse arbejdsdag” dækkede over, hvilket bestyrelsen kunne
oplyse dækkede over en acontoudbetaling til bestyrelsen ifm. arbejdsdagen i perioden omkring
administratorskiftet i 2019. Dirigenten oplyste, at teksten hertil ville blive ændret i den endelige årsrapport.
Generalforsamlingen gik herefter til afstemning og godkendte enstemmigt årsrapporten for 2019.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget 2020
Bjørn Amdi Sloth fra Azets ATB gennemgik hovedposterne i det fremsendte budget for 2020, der ikke
indeholdt nogen stigning i kontingentet (se nærmere i referatets punkt 7).
Der budgetteres med samlede indtægter på kr. 235.055, samlede udgifter på kr. 268.647 og et årets resultat
efter finansielle poster på kr. -35.592. Dirigenten gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at bådelauget
har rigelig likvid beholdning til at kunne klare et driftunderskud for regnskabsåret.
Bo Schriver gjorde opmærksom på, at der i årets budget var indeholdt et forslag om udbetaling af
bestyrelseshonorar på kr. 3.850 pr. bestyrelsesmedlem, hvilket er satsen for frivilligt foreningsarbejde fastsat
af SKAT, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet for 2020.

7. Fastsættelse af pladspriser og årskontingent
Formand Bo Schriver gennemgik bestyrelsens oplæg til pladspriser og årskontingent, som fremgik af
indkaldelsen.
Generalforsamlingen gjorde opmærksom på, at det så ud til, at der var en fejl i de foreslåede stigninger i
pladspriserne for de to største pladser, der ikke modsvarede den samme 1 % inflationsstigning, som de tre
mindste pladser. Bestyrelsen medgav, at det lignede en regnefejl, og at den korrekte pladspriser for de tre
små og de to store pladser skulle være henholdsvis 61.100 og 76.300.
Dirigenten Bjørn Amdi Sloth gjorde opmærksom på, at man burde undlade at vedtage stigningen i
årskontingent, da denne beroede på en afholdelse af generalforsamlingen i april som normalt. Da der var
opkrævet kontingent for 2020/2021 pr. 1. maj, ville efteropkrævning af en 1 % stigning for størstedelen blive
spist op af PBS-gebyrer. I stedet foreslog han, at den 1 % stigning, der var lagt op til, ville blive lagt til næste
års stigning. Dette tilsluttede generalforsamlingen sig.
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Generelforsamlingen havde et afklarende spørgsmål vedrørende eludgiften til husbåden, der udgjorde kr.
20.000 og hvorvidt, dette stod mål med det reelle forbrug. Dirigenten kunne oplyse, at bådelaugets samlede
udgifter til el udgjorde kr. 15.893 jævnfør note 1, og at foreningen derfor har haft en nettoindtægt på
betalingen for elektricitet fra husbåden. Formand Bo Schriver uddybede, at man i af 2020 har foretaget
aflæsning af den bimåler, husbåden er tilknyttet, så man fremadrettet kan opkræve det reelle beløb for el og
ikke kun acontobeløbet som hidtil.

Herefter gik generalforsamlingen til afstemning og godkendte enstemmigt nedenstående pladspriser
og kontingent for 2020/2021:
Pladsstørrelse

Pladspris 2020/2021

Årskontingent 2020/2021

3x8
3x9
3x10

61.100
61.100
61.100

3.920
4.200
4.375

4x10
4x14

76.300
76.300

4.550
5.030

8. Forslag

a. Bestyrelsen fremsætter flere vedtægtsændringer
Dirigenten gjorde indledningsvis opmærksom på, at samtlige ændringsforslag til vedtægterne skal vedtages
med kvalificeret flertal jævnfør vedtægternes § 16.1, hvilket er muligt, da 2/3 af medlemmerne var
repræsenteret på generalforsamlingen.
Forslagene blev herefter behandlet som herunder angivet:


Tilføjelse til § 7.1 vedrørende bådtyper: Formand Bo Schriver motiverede forslaget, der i al
sin enkelthed drejede sig om, at man ikke ønskede at risikere at medlemmer kunne lægge
hjemmebyggede pontoner eller tømmerflåder på bådpladserne. Efter lidt diskussion blev
forslaget sat til afstemning med tilføjelsen af ”tømmerflåder” til den oprindelige ordlyd. Forslaget
blev enstemmigt vedtaget.



Tilføjelse til § 7.1 vedrørende bopælspligt i Havnestad: Bo Schriver motiverede på
bestyrelsens vegne ændringsforslaget. Bestyrelsen var af den klare overbevisning, at det ikke
alene var et krav fra G/F Havnestads side i forbindelse med udmatrikuleringen af jorden til
Bådelaug Havnestad i forbindelse med dettes stiftelse, men også i bådelaugets bedste
interesse, at man primært havde medlemmer, der var bosiddende i nærområdet, og dermed
defineret ved området Havnestad.
Der var herefter en langstrakt diskussion, hvor flere medlemmer mente, at man sagtens kunne
være et aktiv for bådelauget, selvom man fraflyttede, og at man på denne baggrund ikke burde
regulere på dette niveau.
Fra generalforsamlingen blev der fremsat et ændringsforslag om, at man i stedet for at skulle bo
i G/F Havnestads område måtte bo i København eller Frederiksberg kommuner, da dette stadig
kunne menes at være i umiddelbar nærhed af havnen.
Bestyrelsen mente fortsat, at der var flere eksempler på, at medlemmer, der ikke havde bopæl i
umiddelbar nærhed af havnen, var mindre aktive end medlemmer, der boede i Havnestad såvel
som at man stadig mente, at det var et formelt krav fra G/F Havnestads side, så man burde ikke
vedtage en slappere formulering end den af bestyrelsen foreslåede.
Efter længere tids diskussion satte dirigenten forslaget til afstemning således, at det mest
indgribende forslag blev behandlet først (bestyrelsens oprindelige) og det mindst indgribende
efterfølgende (ændringsforslaget), såfremt det første ikke blev vedtaget.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at en sådan ændring af vilkårene for medlemskab var en for
indgribende ændring i nuværende medlemmers rettigheder, så en eventuel ændring ville kun
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Under forslag drøftedes følgende:

have konsekvenser for nye medlemmer, der indtrådte efter de nye vedtægters vedtagelse,



Ny § 3.2, vedrørende cpr-validering: Bo Schriver motiverede forslaget, der skulle sikre, at
man kunne dokumentere medlemmernes bopæl i Havnestad som følge af forslaget til ændring
af § 7.1 vedr. bopælspligt. Generalforsamlingen besluttede derfor at behandle forslaget til
ændring af § 7.1 først.
Da der ikke opnåedes kvalificeret flertal for denne ændring til § 7.1, blev dette forslag behandlet
med dette udgangspunkt. Generalforsamlingen havde herefter en diskussion af
nødvendigheden af cpr-validering, hvortil dirigenten oplyste, at det, af hensyn til Hvidvaskloven,
var nødvendigt at validere folk i forbindelse med køb og salg af pladser, da der skete overførsel
af større pengesummer samt at sikre, at nye medlemmer reelt har bopæl inden for Havnestads
område ved optagelse i bådelauget.
Generalforsamlingen stillede derfor som ændringsforslag, at det kun skulle være ved køb og
salg og internt bytte af pladser, at man skulle lade sig cpr-validere. Bestyrelsen ønskede ikke at
opretholde det oprindelige forslag, hvorefter dirigenten satte det tilpassede forslag til
afstemning.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.



Tilføjelse til § 7.3 vedrørende forsikringspligt: Generalforsamlingen havde en længere
diskussion af dette, samt hvorledes denne forsikringspligt skulle tolkes, samt hvornår foreningen
kunne skride til eksklusion.
Det blev gjort klart, at det primært drejede sig om, at medlemmer, der ikke proaktivt besvarede
henvendelser fra administrator og udviste god vilje i forhold til at dokumentere sine
forsikringsforhold, skulle kunne sanktioneres. Hvis der var forsøgt at afklare sine
forsikringsforhold, men at der blot kunne være tvivl om disse, skulle man ikke være bange for
eksklusion, såfremt man ikke bevidst forsøgte at forsinke processen.
Derudover blev det også nævnt, at der – i forlængelse af drøftelsen under bestyrelsens
beretning – åbenbart var tvivl om, hvornår en forsikring dækkede som følge af den opdaterede
”bådelov”. Bestyrelsen lovede, at man ville følge op på disse nye oplysninger, man havde fået
og sammen med administrator forsøge at tilsikre, at medlemmer, hvis forsikringsforhold er i
orden ikke skal afvises på dette grundlag.
Flere medlemmer på generalforsamlingen mente, at den oprindelige ordlyd, der kunne medføre
strakseksklusion var for streng, og der blev derfor stillet ændringsforslag om at tilføje tre
advarsler, der hver blev pålagt et rykkergebyr på kr. 500, og først herefter ville det medføre
eksklusion. Dette accepterede bestyrelsen som oprindelig forslagsstiller.
Herefter satte dirigenten det tilpassede forslag til afstemning, hvormed det blev
enstemmigt vedtaget.
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hvilket generalforsamlingen noterede sig.
Herefter satte dirigenten først det oprindelige forslag til afstemning. Dette opnåede
hverken flertal eller kvalificeret flertal, og blev dermed forkastet.
Herefter satte dirigenten forslaget inklusiv ændringsforslag om bopælspligt i København
eller Frederiksberg Kommune til afstemning. Dette opnåede 16 stemmer for og 15
stemmer imod, og blev derfor ligeledes forkastet, da flertallet ikke var kvalificeret.



Rettelse til § 7.4 vedrørende erhvervsmæssig brug af både: Bo Schriver oplyste, at der
udelukkende var tale om en redaktionel rettelse, da første og anden sætning i nuværende § 7.4
reelt siger det samme. Da dette ikke affødte den store diskussion, satte dirigenten
forslaget til afstemningen, der blev enstemmigt vedtaget.

De opdaterede vedtægter inklusiv redaktionelle rettelser kan findes på hjemmesiden baadelaughavnestad.dk

b. Etablering af Internet i havnen
Bestyrelsen havde stillet forslag om etablering af Internet i havnen med den begrundelse, at det dermed ville
blive muligt at etablere (video)overvågning, tyveri- og temperaturalarm med mere ombord på bådene.

Da der ikke var opbakning til forslaget, blev dette forkastet.

9. Valg til bestyrelsen
Alle bestyrelsesmedlemmer var jævnfør vedtægterne på ordinært valg. Pia Lønholdt var i årets løb udtrådt af
bestyrelsen, hvorfor Adam Jacoby var blevet indsuppleret. Derudover var Bo Stanley var i gang med salg af
sin bådplads og modtog derfor ikke genvalg. Det gjorde derimod Bo Schriver, Jan Byrgesen og Adam
Jacoby. Bestyrelsen indstillede til, at der valgtes et fjerde bestyrelsesmedlem samt en ny suppleant.
Henrik Bjerring Jensen modtog valg til bestyrelsen, og Lars Jakob Nielsen modtog valg som suppleant. Da
der ikke var yderligere kandidater valgtes begge med akklamation.
Bestyrelsen for Bådelaug Havnestad består herefter af følgende medlemmer:


Bo Schriver (formand)

På valg 2021



Jan Byrgesen (næstformand)

På valg 2021



Henrik Bjerring Jensen (kasserer)

På valg 2021



Adam Jacoby

På valg 2021

Til referatet oplyses bestyrelsens efterfølgende konstituering som angivet i paranteserne.

10. Valg af administrator
Formand Bo Schriver gjorde – som nævnt under beretningen – opmærksom på, at det første år efter
administratorskifte fra DATEA ikke havde været uden problemer, og at man derfor også havde indhentet et
tilbud fra WA på et eventuelt skifte af administrationen igen. Dog bemærkede formanden også, at der i de
seneste måneder havde været bedring i forholdet, og at man derfor var indstillet på at genvælge Azets ATB
som administrator. Et medlem, der selv havde erfaring fra eget firma med administration af foreninger
nævnte, at det altid kræver lidt ekstra fra begge sider af bordet, når en forening skal køres ind hos en ny
administrator, og at man derfor burde give Azets ATB minimum et år mere.
Dirigenten medgav, at opstart af en ny forening sjældent kører gnidningsfrit, hvilket det heller ikke havde
gjort i dette tilfælde. Særligt kræver det meget tid at få tilpasset procedurer, dokumenter, systemer med
videre til den enkelte forenings ønsker. Især – når det som her – drejede sig om et bådelaug, der adskiller
sig fra Azets ATBs normale procedurer på flere områder.
Bjørn Amdi Sloth takkede dog for indstillingen til genvalg for endnu et år, som generalforsamlingen
herefter tilsluttede sig.
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Generalforsamlingen havde en kortere drøftelse af forslaget, hvor den dominerende holdning var, at med de
muligheder for individuelle Internetabonnementer via mobilmasterne, der findes nu til dags, måtte dette være
op til den enkelte bådejer selv at tilvejebringe.

11. Valg af revisor
Formand Bo Schriver redegjorde for bestyrelsens ønske om at undersøge markedet for revisionsydelsen,
der ifølge formanden var for høj (kr. 8.500). Et medlem gjorde opmærksom på, at dét, der primært gjorde
revisionen dyr var, at man betalte revisor for en revisionspåtegning, hvormed revisor overtager et større
ansvar for eventuelle fejl og mangler.
Dirigenten oplyste, at da foreningen ikke har revisionspligt på regnskabet ville det være muligt at få
udarbejdet regnskab uden revisionspåtegning for omkring kr. 5-6.000, hvorefter generalforsamlingen havde
en kort drøftelse af, hvorvidt det kunne svare sig at spare dette beløb.
Generalforsamlingen besluttede herefter enstemmigt at give den nye bestyrelse mandat til at træffe
beslutning om eventuelt valg af ny revisor samt at beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes
revisionspåtegning af årsrapporten.

12. Eventuelt
Under eventuelt drøftedes følgende:
Etablering af nyt el-anlæg, vandareallejens størrelsen nye bådpladser ved yderbroen, skidt i havnen og
udskiftning af pælehætter.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl. 22.45.

Referatet er digitalt underskrevet af dirigent og referent Bjørn Amdi Sloth, Azets ATB
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Indtil en sådan beslutning eventuelt måtte træffes, ses ReviPartner dog i udgangspunktet genvalgt.

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.”

Serienummer: CVR:25229649-RID:50514734

Bjørn Amdi Sloth
Visma Addo identifikationsnummer: 50EC-172A26-9880E9

Dirigent og referent
IP: 87.54.12.115
16-07-2020 15:19
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