Københavns Motorbådsklub
Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i klubhuset
Generalforsamlingen var begæret skriftligt at et antal medlemmer større end de i henhold til lovene krævede
15 %. Med følgende dagsorden.:
1.
2.
3.

Valg af dirigent.
Valg af midlertidig formand frem til næste ordinære generalforsamling.
Eventuelt.

Der var 45 stemmeberettigede aktive medlemmer fremmødt
Næstformanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent.
Punkt 1. Valg af dirigent
Ole Bjarrum blev valgt som dirigent, han takkede for valget og oplyste dagsorden og regler for afholdelse af
generalforsamlingen, og erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Punkt 2. Valg af midlertidig formand frem til næste ordinære generalforsamling
Leif Petersen der af underskriverne var blevet foreslået som midlertidig formand, fortolkede
klubbens love således at § 9a. Bestyrelsen konstituerer sig selv ikke var gældende i den
aktuelle situation, hvor formanden Simon Bak havde valgt at trække sig som formand, men
mente han helt skulle forlade bestyrelsen, med henvisning til lovenes § 9b. Formand,
1 bestyrelsesmedlem, 1suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges på den ordinære
generalforsamling i ulige årstal
Flemming Hedegaard Petersen og andre støttede den opfattelse.
Kjeld Koushede redegjorde følgende holdning fra et flertal af bestyrelsen.:
Bestemmelsen om, at bestyrelsen konstituerer sig selv betyder, at bestyrelsen i en situation, som den aktuelle, hvor
formanden trækker sig i utide, kan omfordele opgaverne, herunder konstituere en formand indtil den næste ordinære
generalforsamling, hvor medlemmerne kan vælge en ny formand. Det har man allerede tilbudt at gøre, og det er man
fortsat parat til.
I perioden fra bestyrelsesmødet den 5. november til den 19., hvor kravet om en ekstraordinær generalforsamling blev
modtaget, er der ingen fra kredsen, der står bag kravet, der har kontaktet medlemmer af bestyrelsen og opfordret til
dialog om problemstillingen. Heller ikke efter den 19. november er det sket. Bestyrelsen har været henvist til selv at
spørge sig for, for at få mere at vide om baggrunden for og hensigten med opfordringen. Man opfatter dette som et
udtryk for mistillid, og man er derfor indstillede på at stille sine mandater til rådighed, hvis udfaldet af
generalforsamlingen går bestyrelsen imod.

Dirigenten konkluderede herefter situationen således.:
1.

Hvis 4 medlemmer forlader bestyrelsen ville der foruden valg af ny formand og inddragelse af 2
suppleanter ikke være en fuldt besat bestyrelse, og der skal indkaldes til ny ekstraordinær
generalforsamling for valg af bestyrelse.

2.

Simon bak trækker sig fra bestyrelsen og 1. suppleanten træder ind i bestyrelsen, og bestyrelsen
konstituerer sig selv med en midlertidig formand indtil næste ordinære generalforsamling.

Leif Petersen anmodede om en timeout hvor bestyrelsen fik lejlighed til at overveje situationen.
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Dirigenten stoppede generalforsamlingen i 15 minutter, så bestyrelsen kunne overveje situationen.
Simon Bak tog ordet efter pausen og erklærede han på baggrund af debatten, og for ikke at sætte klubben i
en yderligere vanskelig situation valgte at trække sig helt ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Bestyrelsen havde valgt at konstituere sig selv med Kjeld Koushede som midlertidig formand og suppleant
O.P. Hansen som menigt bestyrelsesmedlem indtil den ordinære generalforsamling.
Den af bestyrelsen valgte løsning blev godkendt uden indvendinger og afstemning.
Punkt 3. Eventuelt
Mette Marie Tidlund følte at der havde været drevet en voldsom hetz mod Simon Bak, og der var fare for at
en sådan adfærd ville sprede klubben, hun opfordrede til bedre sammenhold og kammeratskab blandt
klubbens medlemmer.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten og medlemmerne for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.05.

Referent. Sonny Jonasson. den 12. december 2013

Dirigent: Ole Bjarrum
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