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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Langelinie Lystbådehavns Bådelav (LLB) i 
henhold til vedtægternes § 9.3 om nedennævnte vedtægtsændringer. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 6. januar kl. 19.30 i klublokalet. 
 
 
Med følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

Formanden, Carsten Møllekilde blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 

alene angik vedtægtsændringer, som blev besluttet på den ordinære generalforsamling men som 

efter vedtægterne krævede vedtagelse på en ny generalforsamling, idet 2/3 af de 

stemmeberettigede ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen var 

rettidigt udsendt og generalforsamlingen beslutningsdygtig, hvor forslagene kunne vedtages 

med 2/3 af de der afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte stemmeberettigede, jf. 

Vedtægternes § 9.3. 

2. Vedtægtsændringer.  

 § 4.2 Der tilføjes følgende til nuværende paragraf. Bestyrelsen vedtager et ordensreglement 
for LLB’s klubhus og kajanlæg. Heri beskrives reglerne for brug og udlejning af lokaler 
og depotrum m.m. samt andre forhold der ikke naturligt hører hjemme i 
Havnereglementet. Ordensreglementet kan til enhver tid ændres af generalforsamlingen 
med simpelt flertal. 

 § 6.2 ændres således: Generalforsamlinger indkaldes af lavets bestyrelse med højst 4 uger og 
mindst 14 dages varsel, ved almindeligt brev eller e-mail til hvert enkelt lavsmedlem, som 
disse er registreret med navn, adresse og e-mail på lavets hjemmeside. Med indkaldelsen 
til generalforsamlinger skal følge dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den 
ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsberetning, årsregnskab for det forløbne år 
samt aktuel økonomioversigt, med revisionspåtegninger, og budgetforslag med 
kontingentforslag. 

 § 10.2 Der indsættes følgende i nuværende paragraf som nyt tredjesidste punktum: Såfremt 
formanden går af i utide, indtræder næstformanden i dennes sted. Suppleant indkaldes, 
og bestyrelsen konstituerer sig på ny indtil næstkommende generalforsamling. 

 

Formanden gennemgik kort vedtægtsændringerne og forklarede baggrunden, herunder med 

henvisning til debatten på den ordinære generalforsamling samt ændringen ad §4.2 sidste led. 

Der var få uddybende spørgsmål fra generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne blev herefter 

vedtaget, hvor ingen stemte imod. 

3. Eventuelt. 

Formanden gav en kort opfølgning på emner drøftet på den ordinære generalforsamling:  

 

Hjemmesiden er opdateret og et forum er etableret til debat mellem bestyrelse og medlemmer. 

Bestyrelsen har allerede benyttet forummet. 

 

Kapsejladsudvalget har tilbudt at betale bidrag til rengøringsudgifterne i forbindelse med 

kapsejladsaftener, indtil videre 300 kr. pr. gang.  

 

Der er indhentet tilbud på en ny industriopvaskemaskine, der antages at ville begrænse 

udgifterne til rengøring (timer) i forbindelse med større arrangementer og være en fordel ved 

udlejning af lokalerne (ventetid). 
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Stormflodssikring af flydebroer – Steen Sørensen er ved at indhente tilbud fra 2 forskellige 

leverandører på løsning baseret på forlængelse af rør. Andre løsninger overvejes tillige. 

 

Der er udfordringer på klubmodulet vedrørende medlemslister – det er bla. konstateret, at 

betalinger med Dankort har medført oprettelse af ”medlemskab”. Ventelisten til bådepladser er 

tillige påvirket af systemet, idet tre forskelle type af lister har kunnet dannes i systemet men 

som dog kan separeres datomæssigt. Vil for fremtiden være synlig på hjemmesiden, når 

koordineringsarbejdet er fuldført. 

 

Projektet vedrørende de nye baderum er i den indledende fase, hvor der søges input fra 

fagkyndige medlemmer og senere indkaldes til medlemsmøde. 

 

Leif Bjørn har forhandlet en ny parkeringsaftale/tilbud for LLB’s medlemmer med Jeudan om 

aften og weekend parkering på bedre vilkår end den tidligere (se nærmere på hjemmesiden). 

 

Kommende aktiviteter: 14. marts, Klubaften arrangeret af Kapsejladsudvalget, 30. april 

Standerhejsning 

 

Hjemmesiden tilrettes vedrørende havnefogedtider m.v. i vinterhalvåret. 
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