
 

Indkaldelse til 
    generalforsamling 

  i 
    Bådelaug Havnestad 

Tid: 
Mandag den 7.juni kl. 18.30 

Sted:  
Café Langebros selskabslokaler (inde i hjørnet til venstre for indgangen til Café Langebro). 

Adgangskrav:  
Registreret medlemsskab af Bådelaug Havnestad. 

Adgangskrav i forhold til Covid-19: 
Gældende krav på mødedagen om coronapas, kviktest – samt om evt. mundbind skal overholdes. 

Vi regner med, at der denne dag er muligt at være op til 50 personer forsamlet indendørs plus 
administrator og ligesindede – og på grund af corona tillader vi kun en repræsentant pr. bådplads. 

Der serveres 1-2 øl og vand til generalforsamlingens deltagere. 

Dagsorden (ifølge vedtægterne): 
1.  Valg af dirigent og referent 
2.  Bestyrelsens beretning 
3.  Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
4.  Godkendelse af budget for regnskabsåret. 
5.  Fastsættelse af kontingent/indskud 
6.  Indkomne forslag – forslag fra bestyrelsen 
7.  Valg af bestyrelse (og eventuelle suppleanter) 
8.  Valg af administrator 
9.  Valg af revisor  
10.  Eventuelt 
         
 Husk læsebrillerne (-:    Hilsen bestyrelsen 
        for Bådelaug Havnestad  
        Adam Jacoby 
        Henrik Bjerring 
        Jan Byrgesen 
        Bo Schriver 
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Fuldmagt 

Undertegnede bådpladsejer og pladsnummer (blokbogstaver): 
 
 
__________________________________________________________________ 

giver hermed fuldmagt  
til denne bådpladsejer – 
navn og pladsnummer:______________________________________________ 

så vedkommende kan repræsentere mig  
ved den ordinære generalforsamling i  
Bådelaug Havnestad 7.juni kl. 18.30 

Dato:……………………………………………………………………….____________ 

Underskrift:………………………………….________________________________ 

En fuldmagt kan kun overdrages til et andet  
registreret medlem af Bådelaug Havnestad. 
 
Du skal lave en aftale om fuldmagt med den person  
du ønsker skal repræsentere dig, da en person  
kun kan besidde tre stemmer ud over sin egen. 

Fuldmagten skal afleveres til administrator ved  
generalforsamlingens start, for at være gyldig. 
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2 
Bestyrelsens beretning  

Vi står (forhåbentlig) ved slutningen af corona-pandemien, og vi forventer at alt normaliseres i løbet 
af sommeren … men man kan jo aldrig vide. 
   Bådelaug Havnestads normale aktiviteter, som f.eks. standerhejsning og arbejdsdag, har vi 
måttet sløjfe. Dog er det lykkedes at presse en hyggesammenkomst ind 30.maj. kl. 13, hvor man 
skal forudtilmelde sig. 

Pælene 
Bestyrelsen har arbejdet med at få tjekket muligheden for at få beskyttet vores 65 pæle mod tidens 
tand. Der er lavet en grundig dykkerundersøgelse, som frikender pælene for at være angrebet af 
pæleorme.  
   Ovenfra ser det derimod lidt slemmere ud. Det skyldes dels at medlemmerne ikke overholder 
vedtægterne og skruer alt muligt fast, som deres tove kan hænges fast på, når man sejler ud. 
Dette er ifølge vedtægterne ikke tilladt, og derfor har bestyrelsen forsøgt at skaffe nogle 
pælehætter, hvorpå der samtidig er mulighed for at hænge sine fortøjninger på. Den idé har vi 
imidlertid valgt at sløjfe, fordi pælehætter til alle pæle ville koster 188.000 kr. plus moms. 
   Vore allerdyreste pæle er dem langs yderbroen. De er 11-12 meter og derfor drønhamrende dyre 
at udskifte. To-tre af pælene er begyndt at flække i toppen, og derfor vil bestyrelsen sørge for at få 
dem beskyttet mod vejrliget. Dét ventes at koste cirka 20.000 kroner, hvilket er overkommenligt, 
omend det da er en høj pris. Men forventeligt vil det kunne koste mellem 70-100.000 kr. at få skiftet 
et par pæle, der er så lange. 
   De øvrige pæle er allesammen cirka 5 meter og derfor knapt så dyre at udskifte, hvis de forvitrer. 
Imidlertid vil vi forsøge at få fat i nogle pælehætter til en meget billig pris, men vi må droppe 
fastmonterede kroge til fortøjringer på pælehætterne. Derfor vil vi opsætte helt ens klamper på 
hver pæl, og fjerne alle de mærkværdige søm og skruer, der ureglementeret sidder og flagrer på 
laugets pæle.  
   Om dette bliver klaret hen over sommeren eller til arbejdsdagen i 2022, dét må vi se. 

Yderbro og portlåge 
Yderbroen og portlågen er ikke helt så udfordret endnu. Portlågen er oplåst, så alle har adgang. 
Vi har endnu ikke set en varm “badedag”, men i år har Københavns Politi bebudet at de vil give 
bøder til alle der bader uden for havnebadene og badezonerne. 
   Vi forventer at kunne opsætte skilte med selvsamme regler, som henne i havneparken, hvilket 
betyder at soundboksstøj skal være begrænset, og at det er helt forbudt at opholde sig på broen 
efter kl. 22. 
    Vi må se, hvordan sommeren forløber, altså om besøgende opfører sig pænt over for 
bådpladsejerne. Opstår der problemer – og eventuelt også trusler om vold – skal den enkelte 
bådejer selv anmelde dette til politiet (ring 114). Derefter skal bestyrelsen have besked herom, så 
vi kan sanktionere med aflåsning af portlågen i 24 timer. Portlågen låses også i et helt døgn, hvis 
der efterlades skrald, grilles eller andre overtrædelser forekommer.  

Flydende skrald 
Et forslag, der ville kunne have betydet mindre flydende skrald ind i vores havn, er foreløbigt sat på 
pause, da bestyrelsen ikke kunne få det godkendt hos Kajplads24. 

Blomster på platformen 
Vi har igen i år fået sat lidt blomster op i nogle potter ved platformen, så den er hyggelig at opholde 
sig på. Alle bådpladsejere opfordres til at give blomsterne en skvat vand, når de trænger. Og husk 
desuden at vi jo ikke har nogen havnefoged, hvorfor det er dig selv, der skal agere havnefoged, 
når/hvis noget skal klares. Påtal i venlig tone, hvis nogen ikke rydder op - hvis nogen stiller flasker 
ved siden af skraldespandene (de skal i spanden) og saml venligst skidt op på broerne, så de ser 
pæne ud døgnet rundt! 
   Husk også at dit eget skrald fra en bådtur ikke må smides i spandene, da de ikke er sat op for 
vores skyld, men for alle andre gæster. Skraldespandene tømmes af grundejerforeningen. 
   Vi håber at mange i bådelauget oftere vil tage en hyggestund på platformen, da det styrker 
sammenhængskraften i lauget. 
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Vedtægter 
Årets mest alvorlige emne på generalforsamlingen er under punktet vedtægtsændringer, der 
skyldes en henvendelse fra Grundejerforeningen Havnestad. Foreningen har sendt os et brev, 
hvori den kræver, at laugets vedtægter på flere vigtige punkter rulles tilbage til de oprindelige fra 
2004. 
Se kopi af brevet under punkt 6, side 21. 
   En enig bestyrelse mener, at grundejerforeningen, der trods alt skabte muligheden for at en 
byggegrund kunne blive til en lille marina, har ret i deres indsigelse, hvorfor bestyrelsen anbefaler 
generalforsamlingen, at stemme for de to hovedkrav: tilhørsforholdet til GF havnestad og 
bopælspligt for bådpladsejerne, samt at alle vedtægtsændringer skal godkendes af GF Havnestad. 
Se under punktet vedtægtsændringer, punkt 6. 
   Vedtægterne skal desuden spidses til angående forsikringskravet for bådene – se bestyrelsens 
forslag om vedtægtsændring, hvor de seneste lovkrav indskrives i vedtægterne. 

         Bestyrelsen for Bådelaug Havnestad 24.maj 2021 

——————————————————————————————————————————— 
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3 
Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
(revisor kalder det “Årsrapporten for perioden) 
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 ADMINISTRATOR VIL PÅ GENERALFORSAMLINGEN FREMLÆGGE    
 DOKUMENTET MED JAN BYRGESENS OG KARSTEN CHRISTENSENS 
 “NEM-ID-UNDERSKRIFTER” 

                                                            Årsrapport slut 
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    4 
    Godkendelse af budget for regnskabsåret 
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5 
Fastsættelse af kontingent/indskud 

Bestyrelsen indstiller, at indskuddet/pladsprisen ligeledes forhøjes med 0 pct.  
(pristallet for 2020 og 2019 var 103,4), så pladserne fortsat har samme indskud. 

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forhøjes med 1,2 pct., idet 1,17 er pristallet  
for 2018-2020, som vi skal regulere med, da vi ikke foretog en forhøjelse på sidste  
års ordinære generalforsamling. 

Priserne se her i numerisk rækkefølge: 
Plads-nr (størrelse)     Indskud / nyt indskud –  Årskontingent /nyt årskontingent 
01 (4x14m):…………    76.300 kr./ 76.300 kr.  –        5030 kr.   / 5100 kr.  
02-06 (3x10m):……..    61.100 kr./ 61.100 kr.  –        4375 kr.   / 4430 kr. 
07-08 (4x10m):……..    76.300 kr./ 76.300 kr.  –        4550 kr.   / 4610 kr. 
09-11 (4x14m):……..    76.300 kr./ 76.300 kr.  –        5030 kr.   / 5090 kr. 
12-22 (3x9m):……….    61.100 kr./ 61.100 kr.  –        4200 kr.   / 4260 kr. 
23-50 (3x8m):……….    61.100 kr./ 61.100 kr.  –        3920 kr.   / 3970 kr. 

(tal er afrundede) 
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6 
Indkomne forslag – i alt tre fra bestyrelsen. 
Vi skal acceptere ændringerne, som Grundejerforeningen kræver i deres brev  
af 21.april 2021, idet vi dog bibeholder laugets nuværende navn.  
   Det drejer sig om vedtægterne 3 og 16, som skal tilbage til deres oprindelige 
formuleringer – jvf. brevet, som ses her: 

Bilag I: 
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Bilag II 
Brev fra GF Havnestads næstformand Thomas Kjellberg, der bygger på denne 
beslutning i grundejerforeningen bestyrelse 
Grundejerforeningen Havnestad vedtog 11.maj 2021 enstemmigt på sit bestyrelsesmøde, 
at Bådelaug Havnestad skal “normalisere” sine vedtægter på nedenstående punkter,  
så de tilbageføres til, hvad der stod i de stiftende vedtægter fra 2004. 
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Næstformand Thomas Kjellberg gennemgår nedenfor bådelaugets nuværende  
vedtægter og sammenligner med de oprindelige fra 2004 – og opstiller  
sine krav om eksakte ændringer: 
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Bestyrelsen for Bådelaug Havnestad indstiller til generalforsamlingen,  
at vi i dag kun vedtager ændringerne tilbage til de oprindelige §3 og §16. 
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Bilag III 
Bådelaugets oprindelige vedtægter af 29.juni 2004 
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Bilag IV 
VEDTÆGTER FOR BÅDELAUG HAVNESTAD (nuværende) 

§ 1 - Navn 
(1.1) Bådelaugets navn er "Bådelaug Havnestad". Hjemstedet er Københavns Kommune. 
Bådelaug Havnestads bådpladser er beliggende ved FH-huset på Islands Brygge. 

§ 2 - Formål 
(2.1) Bådelaug Havnestads formål er at etablere og vedligeholde bådpladser ved Islands 
Brygge at varetage medlemmernes interesser at fremme godt kammeratligt sammenhold 
at fremme sejlsport og godt sømandskab samt at varetage drøftelser med Københavns 
Havn og offentlige myndigheder. Efter bestyrelsens skøn kan Bådelaug Havnestad være 
medlem af foreninger eller landsorganisationer. 

§ 3 - Generelle betingelser for medlemskab/ventelisteoptagelse 
(3.1) Fortrinsret til en bådplads hos Bådelaug Havnestad er beboere, som har 
folkeregisteradresse i Grundejerforeningen Havnestad. Personer på byttelisten går forud 
for personer på den interne venteliste.  
(3.2) Bådelaug Havnestad anvender digital digital cpr-validering af medlemmerne. 
Ansøgere om medlemsskab skal valideres for at kunne blive optaget som medlem af 
bådelauget og nuværende medlemmer skal valideres i forbindelse med bytte og salg. 
(3.3) Såfremt bådpladserne ikke kan afsættes inden for Grundejerforeningen Havnestad, 
vil personer, som har folkeregisteradresse og som enten er ejer eller lejer af lejlighed i 
Københavns Kommune have mulighed for at erhverve en plads hos Bådelaug Havnestad 
på en ekstern venteliste.  
(3.4) Ansøgere, der er ekskluderet fra andre Søsportsklubber eller er i restance til 
sådanne, kan ikke optages som medlemmer. 
(3.5) Der må max. være tilknyttet 1 bådplads til en lejlighed/husstand. Leje af et værelse 
udgør ikke en husstand. 

§ 4 - Optagelsesprocedure 
(4.1) Optagelse i bådelauget sker ved henvendelse til administrator, hvorefter et 
optagelsesskema og vedtægter vil blive sendt til ansøgeren. Når skemaet er sendt retur til 
administrator i korrekt udfyldt stand, vil bestyrelsen tage stilling til, om personen kan 
optages på ventelisten, og ud fra hvilke kriterier vedkommende indplaceres på ventelisten. 
Sker en sådan godkendelse, skal ansøger indbetale ventelistegebyret, hvorefter 
vedkommende er aktiv på ventelisten.  
(4.2) Som medlem af bådelauget forpligter du dig til at være et aktivt medlem. Det vil sige, 
at du er forpligtet til at deltage i den årlige arbejdsdag, og du er endvidere forpligtet til at 
deltage eller lade dig repræsentere ved fuldmagt på generalforsamlingen. Dette er for at 
sikre at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Bådelauget er ikke interesseret i at 
optage medlemmer, der ikke ønsker at yde til fællesskabet og det vil derfor ved gentagne 
udeblivelser kunne danne grundlag for eksklusion.  
(4.3) Såfremt et medlem ikke møder op – eller lader sig repræsentere ved fuldmagt – til en 
lovligt varslet generalforsamling, vil bådelauget sanktionere medlemmet et gebyr på 1000 
kr. for manglende deltagelse. Dette for at kompensere bådelauget for de ekstra 
omkostninger som en ekstraordinær generalforsamling koster. Der var på den 
ekstraordinære GF enighed om, at forslaget skulle forstås således, at såfremt et medlem 
ikke møder op, eller ikke lader sig repræsentere. 

§ 5 - Venteliste 
(5.1) På byttelisten kan indtegnes medlemmer af bådelauget, der ønsker en anden plads. 
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(5.2) Den interne og eksterne venteliste for optagelse som medlem af bådelauget sker 
efter princippet "først til mølle”. 
(5.3) Indtegnede på byttelisten går forud for ventelisterne ved tildeling af en ledig 
bådplads. 
(5.4) Såfremt der er ledige bådpladser og ingen på venteliste, kan bestyrelsen dispensere 
herfor, dog maksimalt for et år ad gangen. 

§ 6 - Pladstildeling 
(6.1) Bestyrelsen tildeler hvert medlem en bådplads. 
(6.2) Tildeling af bådpladser sker primært efter anciennitet på intern venteliste. Sekundært 
efter anciennitet på den eksterne venteliste. Ved tildeling af bådplads vil der samtidig blive 
taget hensyn til bådstørrelse, dybgang m.v. 
(6.3) Senest 1. juni i året efter tildeling skal medlemmet have en båd beliggende på den 
tildelte bådplads. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere for tidsfristen. 
(6.4) En bådpladsejer, der får tildelt en ny plads i henhold til den interne venteliste, vil blive 
opkrævet et gebyr, hvis størrelse årligt vedtages på foreningens ordinære 
generalforsamling. 

§ 7 - Rådighed over bådplads 
(7.1) Når et medlem har fået tildelt bådplads, kan dette medlem disponere over 
bådpladsen. Bådelauget afviser både i marinaen, der har karakter af pontoner/
tømmerflåder, og derudover må medlemmer kun anvende bådpladsen til den båd der er 
anmeldt overfor bestyrelsen, og som er registreret som købt af bådpladsejeren. 
Medlemmet skal, for at beholde sin ret til bådplads, betale fuld pladsleje, selv om pladsen 
ikke benyttes. Såfremt medlemmet ikke har benyttet bådpladsen i en sammenhængende 
periode på mere end 12 måneder, kan medlemmet ekskluderes og bestyrelsen kan 
disponere over bådpladsen. 
(7.2) Et medlem skal senest den 1. juni hvert år have sin båd beliggende ved medlemmets 
tildelte bådplads, medmindre der er givet dispensation fra bestyrelsen. 
(7.3) Alle både liggende på bådpladserne skal være båd ansvarsforsikret og være forsynet 
med årsmærke der er synligt fra broen og i øvrigt overholde gældende lovgivning. 
Medlemmerne skal efter anmodning fra administrator dokumentere, at deres båd er 
dækket af en ansvarsforsikring. Administrator tjekker hver år 1. maj, at alle har en 
bådforsikring på båden, og at denne er betalt. Sker dette ikke inden den udstedte frist, 
fremsendes op til tre rykkere med hver 14 dages varsel, hvorefter man vil blive 
straksekskluderet og bådpladsen solgt til ny ejer. Rykkergebyr fastsættes af bestyrelse og 
administrator. 
(7.4) Bådpladser må kun benyttes af medlemmer og må ikke benyttes erhvervsmæssigt. 
Bådpladser kan ikke overdrages, sælges, fremlejes eller udlånes til andre, ligesom 
bådpladser ikke kan byttes mellem medlemmer indbyrdes. I helt særlige tilfælde kan 
bestyrelsen dispensere herfor for så vidt angår fremleje, udlån og bytte. I tilfælde af et 
medlems død, kan bådplads (venteliste position) overdrages til livsarving eller ægtefælle, 
såfremt denne på tidspunktet for overdragelsen opfylder betingelserne i § 3 og havde 
fælles husstand med afdøde. 
(7.5) Der må ikke ligge husbåde i Bådelaug Havnestad og både på pladserne må ikke 
bruges til beboelse. 
(7.6) Der skal forefindes brandslukningsudstyr i alle både. Efter ønske fra bestyrelsen skal 
bådejer kunne fremvise brandslukningsudstyr. 
(7.7) Bådelaug Havnestad benytter både egne ordensregler og ordensreglerne for 
Københavns Havn. 
(7.8) Ved ønske om fast montering på broerne, af eksempelvis stiger, vandslanger, 
fendere og anden kantbeskyttelse, skal der indhentes en skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. 
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Generelt ønsker Bådelaug Havnestad dog at begrænse dette. 
(7.9) En bådpladsejer kan til bestyrelsen anmelde at vedkommendes båd overgår til 
ejerskab (med op til 4). Der skal altid være et medlem af bådelauget som er den formelle 
indehaver af pladskontrakten. Denne funktion som pladsindehaver kan overføres til et 
andet medlem af lauget, forudsat at denne person har været medlem af bådelauget i 
mindst fem år. Bestyrelsen kan til enhver tid bede ejerne af en fællesejet båd om at 
dokumentere og sandsynliggøre at ejerskabet ikke er pro forma og bestyrelsen kan afgøre 
hvorvidt ejerskabsreglerne er opfyldte, og derfor ikke kan indgå i overførelse af 
pladskontrakten. En sådan afgørelse kan begæres behandlet på den næstfølgende 
generalforsamling i overensstemmelser med reglerne for eksklusion. 

§ 8 - Kontingent og indskud 
(8.1) Medlemmer betaler kontingent og indskud som fastsat af generalforsamlingen. 
(8.2) Medlemmer betaler indskud ved optagelse og kontingent for perioden fra og med 
optagelsesdato indtil næste kontingentopkrævning. 
(8.3) Såfremt dette ikke er indbetalt senest 4 uger efter tilbuddet om bådpladser modtaget, 
fortabes retten til pladsen. 
(8.4) De årlige kontingentopkrævninger udsendes ved udgangen af april måned for 
perioden 1/5-30/4. Kontingentet skal være betalt den 1. maj. 
(8.5) Hvis et medlem er i kontingentrestance, skal bestyrelsen skriftligt fastsætte en 14 
dages frist til indbetaling af kontingentrestancen. Såfremt betaling ikke er sket inden for 
fristen, kan bestyrelsen uden yderligere varselekskludere medlemmet. Ingen, der er 
udelukket på grund af restance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld 
til Bådelaug Havnestad. 

§ 9 - Udmeldelse 
(9.1) Udmeldelse skal ske skriftlig, med 2 måneders varsel til bestyrelsen.Ved udmeldelse 
af foreningen betaler den fraflyttende bådpladsindehaver etgebyr, hvis størrelse årligt 
vedtages på foreningens ordinære generalforsamling. 
(9.2) Ved udmeldelse betaler det udmeldte medlem kontingent indtil det nye medlems 
optagelsesdato. 

§ 10 - Eksklusion 
(10.1) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, 
eksempelvis ved overtrædelse af lovgivning, vedtægter, ordensreglementer eller 
bestyrelsens anvisninger, eller hvis der i øvrigt udvises utilbørlig opførsel eller medlemmet 
skønnes belastende for Bådelaug Havnestads omdømme. 
(10.2) Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens 
medlemmer har stemt for eksklusion. Et medlem, der ønskesekskluderet, skal, inden 
bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter for 
bestyrelsen og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende 
generalforsamling. I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling, 
har medlemmet krav på at få meddelelse herom senest samtidig med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på 
dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver kvalificeret flertal 
(2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer). 
(10.3) Såfremt et ekskluderet medlem ikke har fjernet sin båd fra Bådelaug Havnestads 
område senest 2 måneder efter eksklusionen er endeligt vedtaget, kan bestyrelsen lade 
båden fjerne for det ekskluderede medlems regning og risiko. 

§ 11 - Hæftelse og formue 
(11.1) Medlemmer hæfter ikke for Bådelaug Havnestads forpligtelser, idet Bådelaug 
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Havnestad alene hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tidværende 
formue.Medlemmer har ikke krav på en andel i Bådelaug Havnestads formue ved 
udmeldelse, eksklusion eller ved opløsning. 

§ 12 - Ordinær generalforsamling 
(12.1) Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, 
den højeste myndighed i alle Bådelaug Havnestads anliggender. Ordinær 
generalforsamling afholdes en gang hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes 
med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal 
indeholde den fuldstændige dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 
 
(12.2) Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
4. Godkendelse af budget for regnskabsåret. 
5. Fastsættelse af kontingent/indskud 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse (og eventuelle suppleanter) 
8. Valg af administrator 
9. Valg af revisor  
10. Eventuelt 
 
(12.3) Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. 
(12.4) Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal, undtagen ved 
afstemninger, der ifølge vedtægterne kræver kvalificeret flertal.Dirigenten bestemmer 
afstemnings måden. Ethvert stemmeberettiget medlem kan dog kræve skriftlig afstemning. 
Der skal føres referat over generalforsamlingen og dennes beslutninger. Referatet skal 
tiltrædes af dirigenten og distribueres til medlemmerne. 
(12.5) Hver bådplads afgiver en stemme. Et medlem kan kun afgive stemme ved 
fremmøde eller ved at give skriftlig fuldmagt til en myndig person fra samme husstand, 
virksomhed, organisation, eller til en andet medlem. Hvert medlem kan maksimalt 
fremmøde med tre fuldmagter fra andre medlemmer. 
(12.6) Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. 
Medlemmerne kan ved underskriftindsamling af mindst 25 pct. af de registrerede 
medlemmer indkalde til ekstraordinær generalforsamling. I sådant tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at anmodningen er fremsat overfor 
bestyrelsen. Indkaldelse og udsendelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling 
skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling. 

§ 13 - Bestyrelsen 
(13.1) Bestyrelsen er Bådelaug Havnestads daglige ledelse og repræsenterer Bådelaug 
Havnestad i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter 
Bådelaug Havnestad i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af mindst tre og højest 
fem medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Kun 
medlemmer af Bådelaug Havnestad er valgbare til bestyrelsen. 
(13.2) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 14 
dage efter valget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun 
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, heriblandt skal enten 
formanden eller næstformanden være repræsenteret. 
(13.3) Bestyrelsen skal tegne en ansvarsforsikring der dækker dens arbejde. 
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(13.4) Såfremt et bestyrelsesmedlem afhænder sin bådplads, men stadig ønsker at 
deltage i det frivillige aktive bestyrelsesarbejde, kan bestyrelsen beslutte sig for at tillade 
dette med opbakning fra generalforsamlingen. 

§ 14 - Tegningsregel 
(14.1) Bådelaug Havnestad tegnes i dagligdagen af formanden eller næstformanden 
sammen med et andet bestyrelsesmedlem. I alle sager, der angår køb, salg eller 
pantsætning, tegnes Bådelaug Havnestad af formand, næstformand og kasserer i 
forening. 

§ 15 - Regnskab 
(15.1) Bådelaug Havnestads regnskabsår er kalenderåret. 
(15.2) På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen med 
mulighed for genvalg. 
(15.3) Revisor skal hvert år for generalforsamlingen gennemgå regnskabet og påse, at 
kassebeholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 
Revisor har til enhver tid adgang til at se regnskab og kassebeholdning samt bilag for 
udgifter m.v. 
(15.4) Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med sædvanlige 
regnskabsprincipper for mindre foreninger. 

§ 16 - Vedtægtsændringer 
(16.1) Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af Bådelaug Havnestads 
stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 
af de afgivne stemmer er for forslaget. Er forslaget vedtaget med det nødvendige flertal, 
men var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, da 2/3 af medlemmer ikke var til 
stede, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor forslaget forelægges og kan vedtages med 2/3 flertal af afgivne stemmer uanset 
antallet af fremmødte. 

§ 17 - Opløsning 
(17.1) Opløsning af Bådelaug Havnestad kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamlingskal mindst 3/4 af Bådelaug 
Havnestads stemmeberettigede medlemmervære tilstede. Forslagets vedtagelse kræver, 
at 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget. Er forslaget vedtaget med det nødvendige 
flertal, men var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, da 3/4 af medlemmer ikke var 
til stede, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor forslaget forelægges og kan vedtages med 3/4 flertal af afgivne stemmer uanset 
antallet af fremmødte. 
(17.2) I tilfælde af Bådelaug Havnestads opløsning, skal Bådelaug Havnestads formue 
anvendes til retablering af havnearealet, medmindre andet aftales med Københavns Havn 
og Københavns kommune. Eventuelt overskydende beløb anvendes til velgørende formål 
til glæde for beboerne i Havnestad efter bestyrelsens skøn.  

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 18. juni 2020. 
Erstatter oprindeligt vedtagne vedtægter af 29. juni 2004 med senere ændringer af: 
25. juni 2007,  
18. juli 2008,  
4. juni 2009, 
8. maj 2010,  
29. juni 2014,  
30. april 2016  
og 5. maj 2019. 
______________________________________________________________________________________________ 
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Bestyrelsesforslag til vedtægtsændring  
om forsikringskrav til både – §7: 
 

Nuværende paragraf 7.3: 
Alle både liggende på bådpladserne skal være båd ansvarsforsikret og være 
forsynet med årsmærke der er synligt fra broen og i øvrigt overholde gældende 
lovgivning. Medlemmerne skal efter anmodning fra administrator dokumentere, at 
deres båd er dækket af en ansvarsforsikring. Administrator tjekker hver år 1. maj, at 
alle har en bådforsikring på båden, og at denne er betalt. Sker dette ikke inden den 
udstedte frist, fremsendes op til tre rykkere med hver 14 dages varsel, hvorefter 
man vil blive straksekskluderet og bådpladsen solgt til ny ejer. Rykkergebyr 
fastsættes af bestyrelse og administrator. 

Forslag til ny §7.3: 
Alle bådejere er forpligtet til at holde båden ansvarsforsikret, så at der ikke opstår 
situationer med skadesansvar uden relevant ansvarsforsikring. Dette er for at sikre 
alle parter; bådelauget, medlemmer samt andre. 
    Bådene skal være forsikret og overholde den til enhver tid gældende 
lovgivning. Folketingets skærpede lovgivning (pr. 15. maj 2018), som betyder at 
ansvarsforsikring er lovpligtig for speedbåde, idet indboforsikringer giver ikke den 
lovpligtige dækning.. 
    Bådejer skal via forsikringscertifikat eller -police samt kvittering for 
seneste betaling dokumentere, at båden er forsikret for indeværende sejlsæson. Af 
police/certifikat skal som minimum fremgå bådejers/forsikringstagers navn, skrog-/
CIN-/identifikationsnummer, gyldighedsperiode og forsikringssum, som dækker 
minimum svarende til Sølovens krav. 
    Mindre både, der ikke er planende, skal overholde laugets forsikringssum på 6 
mio. kr. Det er desuden et krav at både, der ligger i havnen i vinterhalvåret – 
1.oktober til 31.marts – ligeledes skal være ansvarsforsikrede i denne periode. 
    Administrator tjekker hvert år i starten af maj, at alle har en ansvarsforsikring på 
båden, og at denne er betalt. Sker dette ikke inden den udstedte frist, fremsendes 
max. to rykkere. Første rykker efter 14 dage og den sidste efter yderligere 7 dage, 
hvorefter bådpladsejer vil blive straksekskluderet og bådpladsen overgå til nyt 
medlem. 
    Rykkergebyr fastsættes af bestyrelse og administrator. 
 
Motivation for den nye tekst er, at vi får gjort opmærksom på forskellen mellem planende både 
(speedbåde) og andre både, der ikke skal overholde så strenge forsikringskrav.  
   Da det i forhold til bådelauget må formodes, at det primært er i forbindelse med brand, at en båd 
gør skade, så vil vi sikre os, at forsikringssummen kan klare, at der kan ske en stor brandskade på 
flere både og dele af broerne. Derfor kravet om 6 mio. kr. i forbindelse med de mindre ikke-
planende både. 
   Når bestyrelsen er så meget på dubberne i forbindelse med forsikringer, så er det fordi, at hvis vi 
ikke tjekker, så frygter vi at ansvaret kan falde tilbage på foreningen, hvilket ikke vil være okay. En 
uforsikret båd, som anretter store skader på en båd, der ikke er kaskoforsikret og/eller på vore 
uforsikrede broer, vil rent ud sagt være en katastrofe.  
Især, hvis bådejer ikke er formuende og ikke selv kan betale store erstatninger. 
   Det kortere rykkerkrav omkring forsikring skal tjene til at få uforsikrede hurtigt ud af lauget. Vi 
behøver ikke være flinke her, da en uforsikret både de facto udgør en slags fare for en stor regning 
til andre end ejeren! 
    Tjek her definitionen på en speedbåd: www.shorturl.at/ozOU9 
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7 
Valg af bestyrelse (og eventuelle suppleanter) 
Bestyrelsens medlemmer er muligvis interesserede i at fortsætte. 

8 
Valg af administrator  
Det vurderes om kontrakt med nuværende administrator skal forlænges.  

9 
Valg af revisor  
Bestyrelsen indstiller vi fortsætter med nuværende revisor. 

10 
Eventuelt  
Alt kan diskuteres, men intet kan vedtages under dette punkt. 

*** 
SLUT 
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