Lovforslag

Gældende

Lovforslag 1
I § 6 ønsker bestyrelsen at ændre
1 festudvalgsformand til 1 Aktivitetsleder
Det motiveres på generalforsamlingen
…………………………………………………….

…………………………………………………….

Lovforslag 2
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i love § 6 :
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således:
I lige år:
Herudover vælges i lige år: (slettes)
1 revisor (slettes)

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således:
I lige år:
Herudover vælges i lige år:
1 revisor

I ulige år:
1 revisor (slettes)
og 1 revisorsuppleant. (slettes)
1 kasserer
1 kasserersuppleant

I ulige år:
1 revisor
og 1 revisorsuppleant.
1 kasserer
1 kasserersuppleant

Herudover vælges hvert år:
1 ekstern statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen.

Revisorer vælges for 2 år ad gangen, med en ved hver
generalforsamling

Begrundelse:
Kommunen har forlangt at vi skal have en ekstern
statsautoriseret eller registreret revisor, dette forslag er
derfor en nødvendig konsekvensændring.
…………………………………………………….

…………………………………………………….

Lovforslag 3
Bestyrelsen foreslår at § 14 ændres til:
Udmeldelse eller overflytning til B-medlem skal, for at
være gyldig, ske skriftligt til bestyrelsen.
Betalt kontingent, pladsleje og skurleje m.m. refunderes
ikke.
Begrundelse:
Vi har i bestyrelsen meget besvær med at medlemmer, der
ønsker udmeldelse, ikke kan meldes ud med det samme, men
skal, mod deres ønske, være tvunget medlem resten af året.
Denne ændring betyder også at vi straks efter udmeldelsen
kan disponere over eventuelle pladser og skure, som har
tilhørt de udmeldte.

Lovforslag 4
I Love § 15 foreslår bestyrelsen at følgende slettes:
Uønskede personer kan til enhver tid bortvises fra
foreningens område.
Motivering.
Dette er en passus fra før i tiden .
På SSF’s området er der offentlig adgang og på grunden
ligger DMU som er Kbhs Kommune. Vi har derfor ingen ret
til at bortvise personer fra området. Skal nogen bortvises fra
området er det en politiopgave.

§ 14
Udmeldelse eller overflytning til B-medlem skal, for at være
gyldig, skriftligt være bestyrelsen i hænde inden 1. januar.

Andre forslag:
Forslag 1
Bestyrelsen foreslår at bladet fremover kun tilsendes de medlemmer, der har meddelt at de ønsker bladet tilsendt som papirudgave.
Motivering:
Bladet bliver udsendt til alle medlemmer, men det var oprindelig kun meningen at bladet skulle laves som et supplement til
hjemmesiden for at tilgodese de ældre medlemmer, der ikke har en computer og netadgang.
Bladet bliver samtidig offentliggjort på hjemmesiden i sit fulde omfang, herved kan alle øvrige medlemmer med computer, der måtte
ønske det, hente bladet og løse det eller printe det på papir.
Næsten alle medlemmer har i dag computer og netadgang, så der er vel ingen grund til at udsende bladet 2 gange til de samme
medlemmer.
Heri ligger der også en besparelse.

Forslag 2
Bestyrelsen foreslår at beddingen nedlægges permanent.
Motivation.
Det er nu 2½ år siden generalforsamlingen vedtog at et Beddingelaug skulle fremlægge en plan for drift, vedligeholdelse,
uddannelse, økonomi og en vagtplan for bedding og vogn til bestyrelse.
Bestyrelsen har endnu ikke modtaget sådanne brugbare planer.
Yderligere motivering på generalforsamlingen.

Forslag 3
I Ordensreglement havnen § 6 (side 13) foreslår bestyrelsen at følgende afsnit slettes.
Medlemmet skal da betale en af bestyrelsen udregnet gennemsnitsleje for samtlige pælepladser.
Motivation:
Denne regel benyttes aldrig.

Forslag 4
I Ordensreglement havnen § 11 (side 14) foreslår bestyrelsen at følgende afsnit slettes.
Salg af anpart i fartøj vil kun blive godkendt, hvis køber af anparten er medlem af SSF og har anciennitet, der giver ret til
havneplads, eller hvis salget sker til nærmeste familie, hvorved forstås forældre, børn eller søskende.
Motivation:
I vores system kan der ikke registreres flere ejere med flere adresser, derfor har vi i SSF kun registreret 1 ejer, som den ansvarlige
overfor foreningen. Ønsker medlemmerne at have båden på delebasis må det ske internt mellem medlemmerne.

Andre forslag 5
Ordensreglementet for pladsen §7 foreslås ændret. (Side 9-10)
Efter sidste linje tilføjes: På samme måde som et medlem kan erhverve et skur, kan medlemmet ligeledes leje en lille nyttehave, som
tildeles efter anciennitet. I tilfælde af lejerens død, kan lejemålet overtages af ægtefælde m.m. efter samme regler som gælder for
overtagelse af havneplads j fr. havnereglementets § 11.
Begrundelse:
Det ville være helt urimeligt, hvis en efterladt ægtefælde efter mange års fællesskab om en have pludseligt skal forlade det hele. Det
ville være i klar modstrid med ånden i Sundby Sejlforening.
Kent Nielsen Medl. nr. A124

Fortsættes på næste side.

Andre forslag 6
William Thomassen, Svend Hansen & undertegnede A 700 Sokkelund foreslår, at der i Skipperstuen til brug for nattevagten
etableres et thekøkken; et nemt afvaskeligt bord med stålvask, varmt & koldt vand, kaffemaskine, elkedel til thedrikkerne samt evt.
en mikrobølgeovn.
Derudover bør der forefindes det nødvendige bestik & service, et skærebrædt, brødkniv etc.
At nattevagtens faciliteter er i orden kan kun øge motivationen til at gå sin vagt, i modsætning til som nu at være henvist til at hente
kaffevand og vaske op i håndvasken på lokummet.

Med venlig hilsen
Svend Erik Sokkelund
medlem A 700, Sally II

Andre forslag 7
Nyt website til SSF
Martin Bregnhøj, Peter Ulf & Svend Erik Sokkelund foreslår, at foreningens ansigt udadtil, til politikere, sponsorer, specialklubber
og nye medlemmer, vores website, moderniseres i et nyt, fremtidssikret program og det vil vi gerne påtage os at gøre for foreningen.
Om os
Martin & Peters firma bongobeat.dk har i over 10 år leveret webløsninger til kunder som f.eks. Danske Bladtegnere, Rigsadvokaten,
Teknologisk Institut og Hyundai.
Svend Erik er fotograf og har bl.a. lavet sundbysally.blogspot.com om livet i SSF og traebaade.blogspot.com med 1000-1500
besøgende hver måned.
Programmet
Wordpress er et gratis opensource CMS (Content Management System), som løbende udvikles og forbedres af programmører over
hele verden. Nogle statistikker siger at 20% af alle nye websites laves i dette system og at der nu er over 70 millioner websites, bl.a.
New York Times, der er lavet i Word Press:
• Systemet er gratis.
• Det kan køres fra et billigt webhotel (under 10 kr. om måneden)
• Nemt at vedligeholde
• Standard system, som (næsten) alle programmører kender
• Det er nemt at have flere niveauer af redaktører.
• Alle medlemmer kan få en profil og dermed adgang til den lukkede medlemsdel
Målet
At flere medlemmer får lyst til at levere indhold til foreningens website i form af tekst, billeder & video, når det præsenteres flot og i
en god kvalitet.
At kommunikationen i foreningen, også medlemmerne imellem, bliver nemmere og hurtigere.
At verden udenfor SSF oplever en attraktiv forening fuld af liv og aktivitet. Bongobeat tilbyder
Vi har dårlige erfaringer med gratis arbejde, f.eks. møder folk ofte uforberedt til møder og processen kommer til at tage dobbelt så
lang tid som nødvendigt.
Derfor tilbyder vi i stedet foreningen at bygge et website til favorabel pris. Afhængig af de endelige krav til funktionaliteten kan
dette arbejde gøres for et sted mellem 10.000 til 20.000 kr.
Som de glade medlemmer vi er, vil vi gratis stå for instruktion i brug af websitet for de nye redaktører samt lave instruktionsvideoer
til brug for medlemmerne, så det er nemt at bidrage til websitet.
Svend Erik tilbyder
Sammen med Bongobeat og interesserede medlemmer at bygge en struktur op, der afspejler mangfoldigheden i vores forening i
tekst, billeder og video, stimulerer debatten medlemmerne imellem og øger aktiviteten i foreningen.

