
År 2022, den 29. august kl. 19:00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i
Kystbeskyttelseslaget GI. Skagen via Teams.

Dirigent

Til dirigent valgtes Janne Rutzou, der konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Oplæg til nye vedtægter for Kystbeskyttelseslaget GI. Skagen

Bestyrelsens formand Svend Erik Kristensen gennemgik baggrunden for, at der fo
reslås nye vedtægter.

Grundet det faktum, at vi er mere end 300 medlemmer, kan foreningen efter alt at 
dømme opnå momsfrihed, underforudsætning af, at §10.3 i de gamle vedtægter 
ændres, så foreningens eventuelle formue ved opløsning tilfalder en anden for
ening, fond eller institution med almene velgørende formål.

Ved samme lejlighed ønskes foretaget en tilføjelse under formål således, at drift og 
vedligeholdelse inkluderes i foreningens formål.

Formanden Svend Erik Kristensen gennemgik en compare version af de eksiste
rende og de foreslåede nye vedtægter.

Herefter fulgte en debat runde, hvor enkelte deltagere påpegede et par formule
ringer, der ikke helt var så præcise, som man kunne ønske.

Der var alene tale om sproglige forbedringer, hvorfor de foreslåede ændringsfor
muleringer på ingen måde ændrer i vedtægternes indhold.

Afstemning og beslutning ang. de foreslåede vedtægtsændringer

Dirigenten indledte med en konstatering af, at det fornødne antal stemmer for en 
beslutning var til stede, idet der var afgivet 191 fuldmagter til bestyrelsen, og der 
var mødt 12 deltagere via Teams. To af deltagerne via Teams havde også afgivet 
fuldmagt, og ville derfor kun blive talt med én gang. Laget har pt 317 medlemmer.

Dirigenten oplyste endvidere, at fuldmagtsafgivelse til hele bestyrelsen var god
kendt af foreningen advokat forud for processens igangsætning. Der skelnes mel-
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lem at afgive fuldmagt til et andet medlem og at afgive fuldmagt til den samlede 
bestyrelse.

Slutteligt kunne dirigenten konstatere, at de foreslåede vedtægtsændringer blev 
godkendt med 201 stemmer for og ingen imod.

4.0 Eventuelt

Hans Jegindø forespurgte, hvad bestyrelsen anser som et passende kapitalgrund
lag for at kunne opfylde formål.

Hertil svarede formanden, at kapitalgrundlaget ikke bør komme under 1 mio. kr. 
selvom kommunen har frafaldet at fastholde dette beløb som et krav.

Cathlin Hennings spurgte, om kommunen betaler sin forholdsvise andel af skrå
ningsvedligeholdelsen, hvilket kan bekræftes

Formanden takkede herefter forsamlingen for fremmødet og for den livlige og kon
struktive debat.

Generalforsamlingen hævet


