Til bestyrelsen i
Holbæk Marina

22. april 2019

Forslag til ændring af vedtægternes § 14 afsnit 5 og §15 afsnit 2
Nedenstående ordlyd i § 14 afsnit 5:
”Forslag til personvalg skal være bestyrelsen i hænde så betids, at de kan offentliggøres samtidig med
indkaldelse til havneforsamling, dvs. inden udgangen af februar måned samme år.
Ved personvalg udfærdiges stemmesedler med kandidaternes navne. Hver stemmeberettiget får udleveret
en stemmeseddel og skal sætte det antal krydser, der svarer til ledige pladser i bestyrelsen. Der må højst
sættes ét kryds pr. kandidat.”
Foreslås erstattet af:
”Forslag til personvalg kan ske helt frem til/under punktet på dagsordenen, Valg til bestyrelse, jfr. § 6.
Ved personvalg udfærdiges stemmesedler med plads til at skrive navne, svarende til det antal ledige
pladser i bestyrelsen. Valget udføres ved at hver stemmeberettiget skriver navn/navnene på den/de
kandidater de ønsker valgt til bestyrelsen Der kan max. skrives det antal navne der svarer til ledige pladser i
bestyrelsen. Skrives det samme navn flere gange eller skrives der flere kandidaters navne, end der er ledige
pladser i bestyrelsen - vil stemmesedlen være ugyldig.”
Nedenstående ordlyd i §15 afsnit 2:
”I lighed med §14 bør afsnittet.
”Ved personvalg skal opstillede navne opgives til Holbæk Marinas bestyrelse senest 1 uge før den
ekstraordinære havneforsamling”
Erstattes af:
”Ved personvalg kan opstilling til bestyrelsen, ske frem til /under punktet personvalg.”
Forslaget er stillet på vegne af
Mikkelsen – Plads 905
Wolff – Plads 910

Begrundelse for forslaget:
Det er havneforsamlingen der ifølge vedtægterne vælger bestyrelsesmedlemmerne – og suppleanter.
Hvis der er bestyrelsesmedlemmer der går før deres valgperiode udløber – bør suppleanter – som er valgt
af havneforsamlingen indtræde i deres plads – og i resten af de afgående medlemmers valgperiode –
således som det står i §6.
Ved dette års havneforsamling er der kun én på ordinært valg. (formanden) Da der ved udgangen af februar
var 3 kandidater - ville der blive ”kamp” valg – hvilket havde bevirket at havneforsamlingen kunne vælge
den kandidat de ønskede ind.
Imidlertid er der, siden fristen for opstilling af kandidater udløb, udtrådt 3 medlemmer af bestyrelsen – før
deres valgperiodes udløb. Det betyder at der nu er 4 ledige pladser i bestyrelsen. Da formanden som er på
valg genopstiller – betyder det i praksis at der IKKE skal være valg – da der ikke er flere kandidater end der
er ledige pladser i bestyrelsen.
ALTSÅ havneforsamlingen har INGEN indflydelse på valget – hvilket vi finder meget uheldigt. Om
proceduren er lovlig eller ej – skal vi ikke gøre os kloge på – men moralsk finder vi det i hvert fald forkert at
man kan sidde og vælge sine egne kandidater og samtidig sikre de kommer ind – uden valg.
Havde bestyrelsen fulgt vedtægterne skulle de 2 suppleanter som havneforsamlingen valgte sidste år –
have erstattet 2 af de afgående bestyrelsesmedlemmer – og siddet i resten af disses valgperiode. Desuden
skulle der så have været afholdt valg om de sidste 2 pladser.
Derfor ønskes vedtægterne ændres således at alle kan opstille/ foreslå kandidater på havneforsamlingen.
På baggrund af, at man vælger at ændre på de afgåendes medlemmers valgperiode (de nye vælges alle for
4 år) vil der IKKE skulle afholdes valg til havnebestyrelsen i 2020 (og derefter hver 4. år) – da der pludselig
ingen medlemmer vil være på valg.
Det betyder også – at fortsætter man dette års anvendte procedure – kunne man i princippet få en
bestyrelse der alle var på valg samtidig.
Ønsker bestyrelsen nærmere begrundelse inden havneforsamlingen – er vi villige til at svare på spørgsmål.

