Referat af ekstraordinær forårsmøde i Hjarbæk Sjægtelaug den 13. november 2021.

Bilag:

1. Dagsordenen til mødet.
2. Vedtægtsudkast_endeligt.pdf
3. Endelige vedtægter

INDLEDNING
1. I forbindelse med forårsmødet den 29. maj 2021 blev følgende vedtaget jf. pkt. 6 i referatet:
”Nedsættelse af et udvalg, der skal udarbejde forslag til en ny Laugsskraa (vedtægter). Den skal
kunne vedtages på et ekstraordinært Forårsmøde i efteråret”.
Udvalget bestod af følgende medlemmer: Leif Nielsen, Leif Tipsmark, Henrik Hvass, Johnny
Olssen, Claus Skodborg og Thorsten Bjerring.
Resultatet af dette arbejde (vedlagt som bilag 2) blev fremlagt til vedtagelse på et Ekstraordinært
Forårsmøde, der blev afholdt lørdag den 13. november 2021 kl. 14 i Løgstrup Sognegård.
2. Det følgende er et referat af hovedpunkter fra drøftelserne af Vedtægtsudkastet (bilag 2), hvor de
enkelte underpunkter refererer til bilag 2, Vedtægtsudkastet:

PUNKT 1 TIL DAGSORDENEN: VELKOMMEN OG VALG AF DIRIGENT, REFERENT OG
TO STEMMETÆLLERE
3. Laugskoordinatoren Leif Tipsmark bød velkommen til dette ekstraordinære forårsmøde, der var
en opfølgning af det mandat, som en gruppe have fået til at revidere (og herved gøre mere
tidssvarende) den hidtidige Laugsskrå. Leif Tipsmark takkede den ad hoc nedsatte gruppe for deres
arbejde, og gjorde det klart, at forsamlingen nu skulle gennemgå hvert enkelt punkt i det fremsendte
vedtægtsudkast, og i denne proces fremkomme med ændringer, kommentarer eller andre
bemærkninger til udkastet.
Herefter blev Kurt Oddershede valgt til dirigent, John Brun Jensen blev valgt som referent, Pia
Lindgreen og Jesper Hjermind som stemmeoptællere. De takkede alle for disse valg.

PUNKT 2 TIL DAGSORDENEN: PRÆSENTATION OG GENNEMGANG AF UDKAST TIL
VEDTÆGTER
4. Tovholderen for arbejdsgruppen, Leif Nielsen meddelte, at Henrik Hvass var udtrådt af
arbejdsgruppen inden arbejdet var afsluttet og gennemgik herefter gruppens forslag til vedtægter:
a. § 1 Foreningens navn:
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Leif Nielsen gennemgik dette punkt. Hjarbæk Sjægtelaug blev foreslået, og til dette var der
ingen bemærkninger.

b. §2 Foreningens hjemsted:
Leif Nielsen gennemgik dette punkt. Viborg Kommune blev foreslået, og til dette var der
ingen bemærkninger.
c. §3 Foreningens formål:
Leif Nielsen gennemgik dette punkt. Bjarne Vagner kunne ikke forstå, hvorfor man ikke
kunne bruge den gamle Laugsskrå fra 2002, og hvorfor man ikke havde set mere i denne, da
gruppen udarbejde det nye udkast. Blandt andet var ordlyden i dette udkast ret hårdt trukket
op ved anvendelse af ordet "skal" flere steder.
Leif Nielsen svarede på dette ved at fremhæve, at den hidtidige Laugsskrå ikke var
tilstrækkelig, og at tiden i dag var en anden. Desuden havde gruppen kigget grundigt i den
gamle Laugsskrå, og så vidt muligt genanvendt substansen herfra. Ordlyden blev dog ændret
på baggrund af Bjarnes (og senere Eriks) forslag, hvorefter der kom til at står:
•
•
•

i punkt 3.1: "… Hjarbæk Sjægtelaug vil gennem …".
Punkt 3.2: Ordet "skal" udgår, og der kommer til at stå: "… Hjarbæk Sjægtelaugs
aktiviteter tilbydes skoler …".
Yderligere ændres der længere nede i teksten punkt. 3.3: "… Hjarbæk Sjægtelaug
fremmer …".

Leif Nielsen fremhævede sidste sætning i punkt 3.3, - at ”Alle kan således deltage i
sjægtelaugets aktiviteter og arrangementer uanset medlemskab” som noget meget centralt for
at sikre videreførsel af sjægtelaugets DNA.
Leif Tipsmark anførte, at grundlæggende var det hans synspunkt, at tiden var kommet til at
ændre til en forening med en bestyrelse, - således at det ikke var én person, der var "ejer" af
foreningen, men en bestyrelse.
d. § 4 Medlemskab:
Leif Nielsen pointerede, at alle kunne blive medlemmer af Lauget, hvis de går ind for Laugets
formål, som beskrevet i § 3. Han pointerede ligeledes, at medlemskab forudsætter betaling af
kontingent.
Ole Utoft fremhævede stk. 4.3 hvori han ikke kunne se formålet med den "eksklusions ret"
der her stod beskrevet. Hans argument var, at foreningen altid har været inkluderende, og at
Sjægtelauget har kunne rumme alle personer. Til dette svarede Claus Skodborg, at stk. 4.3 var
indført, for at modvirke at foreningen kunnet blive "kuppet" af én elle flere personer.
Endeligt pointerede Leif Nielsen, at medlemsskabet ville bidrage til et økonomisk grundlag
for foreningen.
e. § 5 Generalforsamlingen (herefter benævnt forårsmødet):
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Leif Nielsen gennemgik dette punkt. Af speciel interesse skal nævnes punkt 5.4 vedrørende
medlemskab, der flere gange blev drøftet under dette møde. I dette punkt står, at alle
fremmødte medlemmer har stemmeret. I dette ligger, at man kun kan være medlem (og
hermed have stemmeret), hvis man har betalt kontingent.
Bjarne Vagner spurgte til hvorfor der ikke kan være to bisiddere (næstformænd), i stedet for
én som der står i forslaget. Leif Nielsen forklarede, at det var mest normalt, at der kun var én.
Bjarne Vagner spurgte ind til hvor lang tid et kontingent var gældende, og om dette ikke
kunne defineres i vedtægterne. Dette spørgsmål blev henvist til vedtægternes § 8 (se senere i
dette referat).
Fra flere sider blev spurgt ind til, hvorfor der i punkt 5.7 står, at man kan være 15 år og blive
valgt til bestyrelsen. Man mente at der var tale om børn, og at disse ikke kunne være valgbare.
Både Claus Skodborg og Pia Lindgreen var uenige i dette, og fremførte bl.a., at det var
hensigtsmæssigt med denne paragraf, når der skulle søges om midler ved forskellige fonde.
Der udspandt sig herefter en diskussion, hvor resultatet blev, at sætningen blev stående.
f. § 6 Ekstraordinær generalforsamling
Leif Nielsen gennemgik dette punkt. Der var ingen øvrige bemærkninger i forsamlingen
vedrørende punktet.
g. § 7 Bestyrelsen
Leif Nielsen gennemgik dette punkt. Helle Nørkær nævnte, at valgperioden på ét år måske
gjorde bestyrelsen sårbar. I forsamlingen var der dog bred enighed om, at det var vi vant til,
og at dette havde vi gjort i mange år uden problemer. Hele paragraffen var Sjægtelaugets
DNA, og det var netop for at bevare dette DNA, at paragraffen var udformet på denne måde.
Paragraffen blev herefter drøftet i forsamlingen, men der var ingen yderligere bemærkninger
til referat.
h. § 8 Regnskab/Økonomi
Leif Nielsen gennemgik dette punkt. Lillan Wagner (kasserer) spurgte ind til, om det ikke var
mere hensigtsmæssigt at regnskabsåret følger forårsmøderne, og ikke kalenderåret. Thorsten
(tidligere kasserer) orienterede om, at det var væsentligt mere hensigtsmæssigt at følge
kalenderåret. Herefter trak Lillan sit forslag.
i. § 9 Dispositionsret
Leif Nielsen gennemgik dette punkt. Det blev understreget, at går foreningen konkurs, hæfter
ingen for gælden. Jesper Hjermind foreslog at i punkt 9.1, at det skulle være tre medlemmer
fra bestyrelsen eller at et "eller" blev ændret til et "og". Johnny Olsson foreslog herefter, at
ordlyden i punkt 9.1 blev ændret fra "… laugskoordinatoren eller kasseren i forening …",
blev ændret til "… laugskoordinatoren og kasseren i forening …" Dette blev godkendt.
Johnny Olsson foreslog endvidere, at vi med denne rettelse ville se på hvordan det næste år
forløb, og eventuelt justerede ind afhængig af erfaringer.
i. § 10 Vedtægtsændringer
Leif Nielsen gennemgik dette punkt. Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
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j. § 11 Opløsning af Hjarbæk Sjægtelaug
Leif Nielsen gennemgik dette punkt og pointerede, at det i høj grad byggede på
bestemmelserne vedtaget på forårsmødet i 2002. Claus Skodborg foreslog, og det blev
vedtaget, at der tilføjes "fremmødte" i punkt 11.1: "… fremmødte medlemmer …". Der blev
spurgt ind til, hvorfor der i punkt. 11.2.2 er listet en række foreninger, der ikke længere
eksistere. Hvorfor kunne disse ikke bare slettes? Hertil blev det forklaret, at så længe de
oprindeligt vedtagne bestemmelser kunne effektueres ville det være hensigtsmæssigt at bevare
dem uændrede og at ændringer heraf ikke ville været hensigtsmæssigt for Sjægtelauget.
5. Hermed afsluttedes gennemgangen af arbejdsgruppens foreslag til vedtægter og der udspandt sig
en diskussion om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at oprette en forening, - eller om vi kunne
fortsætte som et Sjægtelaug uden foreningsbestemmelser. Grundlæggende var det holdninger til, at
vi skulle overholde nutidens krav til det offentlige, banker etc., - samt holdninger til, at vi kunne
fortsætte uden disse bestemmelser som et frit laug, der ikke var begrænset af nogen bestemmelser,
og at den vedtagne bestemmelse fra 2002 var tilstrækkelig.
6. For at få en tilkendegivelse af, hvorvidt forsamlingen mente, at det var værd at gå videre med en
diskussion omkring forslaget, foreslog dirigenten en vejledende afstemning om følgende:
•
•

Ja, vi arbejder videremed det forslag til vedtægter, på baggrund af de hidtidige drøftelser.
Nej, vi afviser forslaget, dog vil Sjægtelaugskråen blive ajourført til tidens standard.

Resultatet af den vejledende afstemning blev: 21 stemte for, 9 stemte imod og 3 undlod at stemme.
Herefter forsatte det ekstraordinære forårsmøde.

PUNKT 3. AFSTEMNING OM GODKENDELSE AF VEDTÆGTER
7. De ovenfor nævnte ændringer til det oprindelige vedtægtsforslag blev indført og justeret til. Dette
nye forslag til vedtægter blev herefter gennemgået, hvor der var sket ændringer. Herefter blev dette
så sat til afstemning:
•
•

Ja, vi godkender de nye vedtægter med de indførte ændringer
Nej, vi afviser dette forslag.

Enkelte deltagere havde på grund af det fremskredne tidspunkt forladt mødet og resultatet af denne
afstemning blev derfor: 22 stemte for, 6 stemte imod og 2 undlod at stemme. Forslaget om nye
vedtægter var hermed vedtaget.
PUNKT 4. GODKENDELSE AF NUVÆRENDE KONSTITUERING FORETAGET VED
FORÅRSMØDET 2021, GÆLDENDE INDTIL FØRSTKOMMENDE FORÅRSMØDE
8. På baggrund at ovenstående vedtagelse af nye vedtægter, blev der foretaget valg til den
bestyrelse, der skal sidde indtil førstkommende forårsmøde.
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Bestyrelsen kom til at bestå af:
•
•
•
•
•

Leif Tipsmark (Laugskoordinator)
Lillan Wagner (Kasserer)
Kurt Oddershede (bisidder)
Ole Levring
Bjarne Vagner

• Erik Valum Jensen blev valgt som revisor.
9. Erik foreslog et midlertidigt medlemsbeløb på kr. 50,-. Det blev besluttet at der opkræves 50 kr.
for perioden fra 13. november til 31. december 2021 og senere 50 kr. for perioden fra 1. januar for
2022.
Sidstnævnte beløb justeres/tilpasses på forårsmødet 12. marts 2022. Betalingsmåden vil blive
annonceret på hjemmesiden samt udsendt på mail.
Det blev også vedtaget, at der skal udfærdiges et årligt budget til forårsmødet 2022.

PUNKT 5. EVT
10. Der var følgende punkter:
• Jesper fortalte om en smuk lille sjægt han har købt. Den kommer til fjorden næste år.
• Kurt fortalte om Kongsgården. Projektet om at købe denne "er skudt til hjørne". Allan har
lovet at undersøge, om der er andre muligheder for at søge om midler.

Referent

JOHN BRUN JENSEN
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