
     Augustenborg den 19.1.2023 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde. 

 

Tilstede: Henrik Bode, Jens Bjerre, Lars Baumann, Thomas Schmidt, Peter Sandholdt. 

Afbud: Helge Krogh. 

 

Mødet er sat til klokken 19.00 i Baadelaugets klubhus. Tre bestyrelsesmedlemmer er mødt op: Den 

nyvalgte formand Lars samt Thomas og Peter. Helge havde forlods meldt afbud grundet arbejde, men han 

ville være klar ved mobilen. Lars ringer til Henrik og Jens klokken 19.10. Henrik kommer fem minutter efter, 

Jens efter 20 minutter. Jens virker beruset. Henrik fortæller, at han ikke har modtaget indkaldelsen pr. mail. 

Mailadresse blev tjekket. Det var den rigtige mailadresse, der blev sendt til. 

Lars byder velkommen til det konstituerende bestyrelsesmøde. Lars er i tvivl, om der foreligger et referat 

fra generalforsamlingen. Dette referat er ikke til stede, og det forefindes ikke i protokollen. Den tidligere 

kasserer, der fratrådte bestyrelsen umiddelbart efter valgene på generalforsamlingen, havde lagt regnskab 

og protokol i klubhuset. 

Lars vil gerne have bestyrelsen konstitueret. Henrik spørger ind til, hvorfor der ikke er indkaldt nogen 

suppleant. Lars svarer, at der på generalforsamlingen af ordstyrer var blevet udtalt, at der ikke 

nødvendigvis skulle vælges det sidste medlem, da bestyrelsen fint kunne fungere med 6 mand. 

Jens vil gerne have lov til at sige et par ord til Lars. Det får han lov til. Luften bliver renset, Men Jens 

fortsætter. Lars forsøger at få ro på. 

Peter foreslår sig selv som referent. Dette godtages af alle. 

Der skal vælges en næstformand. Her er der flertal for Thomas. Henrik bliver vred over udfaldet og forlader 

mødet med ordene: ”Når vi forlader mødet (Jens og Henrik) kan der ikke dannes et flertal, og derved kan 

bestyrelsen ikke konstituere sig.”  

Jens fortsætter med at ville diskutere. Lars siger, at vi ikke kan komme videre med denne diskussion. Jens 

forlader vredt mødet. Han smækker med dørene.  

Lars vil indkalde til et nyt konstituerende møde i løbet af uge 4. 

Det konstituerende møde afsluttes. 

  

Efterfølgende siger Lars, at han er nødt til selv at lave et høringssvar med udgangspunkt i medlemmernes 

ønsker til kommunen vedrørende havneprojektet. Der er frist til dagen efter. Høringssvaret er sendt fredag 

den 20.1.2023  

 

Peter Sandholdt, referent 



  


