Lovforslag til generalforsamlingen den 27. marts 2011
Forslag 1
Bestyrelsen foreslår at slette følgende afsnit i love § 16
Bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte kontingentet til det halve beløb for et A-aktivt
medlem, der er fyldt 67 år og har været aktivt medlem i mindst 25 år.”
Motivering:
Vores tidligere formand Ib Petersen forudså allerede i 2005 at ordningen med pensionistrabatter ville koste
foreningen ret mange penge (se referatet af generalforsamlingen 13. april 2005), derfor foreslog han dengang,
at en rabatordning på pladslejen på 50% blev fjernet. Dette gjaldt dog ikke de medlemmer, som havde
opnået rabatten.
Desværre har det med al tydelighed vist sig at Ib Petersens forudsigelse var helt rigtig.
Disse rabatter løber nu op i en størrelsesorden på 80.000 kr. om året. Når vi tager i betragtning, at vores
økonomi er stram og at vi hæver alle betalinger til foreningen og udskriver ekstra kontingenter, mener vi det
er uansvarligt at yde rabatter i den størrelsesorden.
Forslag 2
Bestyrelsen foreslår at alle rabatordninger afskaffes med virkning fra 2012.
Motiveringen er den samme som ovenfor

Andre forslag til generalforsamlingen den 27. marts 2011
Forslag 1.
Bestyrelsen foreslår at hæve prisen på følgende:
Skurleje helårligt
Enkeltskur
Dobbeltskur
Jolleskur, selvejet.
Jolleskur, SSF-ejet
Haver
Andre gebyrer
Ny plads (Pælepenge)
Gebyr for ikke-gået vagt .
Gebyr for ikke-mærket fartøj
Gebyr for rykker v/for sen betaling

fra
fra
fra
fra

360 kr.
720 kr.
270 kr.
360 kr.

til 400 kr.
til 800 kr.
til 300 kr.
til 400 kr.
til 20 kr. m2

fra
fra
fra
fra

1000 kr.
500 kr.
500 kr.
100 kr.

til 2000 kr.
til 600 kr.
til 600 kr.
til 120 kr.

Motivering:
Vi må nok se i øjnene, at alting omkring os bliver dyrere og flere ting i foreningen skal renoveres i højere
grad end hidtil.
De her nævnte priser blev ikke hævet sammen med forhøjelsen af pladsleje på sidste generalforsamling og
flere medlemmer nævnte at disse også burde stige i samme takt som pladslejerne.

Forslag 2
Bestyrelsen foreslår at tilføje et nyt afsnit sidst i
Havnen § 21
… samme betingelser som vinteroplæggere.
Der må ikke fortøjes både til midterbroen i tiden fra 15. november til 1. marts.
(Nyt afsnit)
Fartøjer, der er fortøjet til midterbroen i nævnte periode, bliver uden yderligere varsel flyttet for ejerens
regning og risiko plus et gebyr på kr. 600,-.
Motivering:
For at beskytte midterbroen mod unødvendig belastning fra vinterens blæsevejr, blev det på sidste
generalforsamling, vedtaget, at ”Der må ikke fortøjes både til midterbroen i tiden fra 15. november til 1. marts.”
Det er trods gentagne henvendelser til et antal bådejere ikke lykkedes at få dem til at flytte bådene fra midterbroen.

Forslag 3
Michal Fraenkel medlem nr. 2054 foreslår:
At samtlige omkostningsaktiviteter indstilles indtil økonomien er bedret (molearbejde ect.).

Forslag 4
Søren Rasmussen, medlem A 926, der er medlem af bestyrelsen som vagt- sikkerheds- og motorbådsmand,
stiller følgende forslag til afstemning på generalforsamlingen:
A. Købevagter til vagtmandsordningen afskaffes.
Begrundelse:
Det er efter forslagsstillers opfattelse mod den sociale tankegang der bør være som medlem af sundby sejl, ,
at et medlem, mod kroner, kan købe sig fri for sin forpligtigelse til at gå nattevagt.
Under nattevagterne har medlemmer, som ellers ikke kender hinanden, en enestående mulighed for at få talt
sammen gennem en hel nat, og nye relationer kan opstå.
B. Der ønskes vedtaget en beslutning om, at medlemmer, der er forpligtiget til at gå nattevagt men som ikke
ønsker det, og som blot betaler de kr. 500 pr. ikke gået vagt som de opkræves for, at de opfordres til, af
hensyn til det sociale sammenhold i klubben, alligevel at gå de vagter de er forpligtiget til, d.v.s. det ønskes
vedtaget, at det er ikke så velset i klubben, at man blot betaler sig fra sine forpligtigelser.
Søren Rasmussen
Medlem af bestyrelsen

