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Indkaldelse til
ekstraordinær
generalforsamling
Du indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 7. november 2013
kl. 1900 i Sundby Sejlforening.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kontingentforhøjelse på kr. 150.- fra og med 2014, samt ændring af foreningens
Love § 6 og § 10 som herunder
Ændringsforslag

Gældende

I Love § 6 foreslås følgende ændringer
Herudover vælges i ulige år:
1 webredaktør,
1 kasserer
(Slettes)
1 kasserersuppleant (Slettes)

Love § 6
Herudover vælges i ulige år:
1 webredaktør,
1 kasserer
1 kasserersuppleant

(Det følgende 2 afsnit slettes)
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og
kasserersuppleant, der begge vælges i ulige år.
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og
bogføring efter principperne i bogføringsloven.

Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og
kasserersuppleant, der begge vælges i ulige år.
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og
bogføring efter principperne i bogføringsloven.

Love § 10
(Det med rødt markerede er ændring eller nyt)
Bestyrelsen ansætter en regnskabskyndig
kontormedarbejder.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab med status skal foreligge… i revideret
stand senest ved udgangen af februar måned og
gengives på hjemmesiden.
På generalforsamlingen i marts skal regnskabet
forelægges til godkendelse ved almindeligt
stemmeflertal.
Budgettet forelægges på generalforsamlingen i
marts.
Foreningens penge indsættes i bank.
Beløb, der indsættes på check- eller girokonto, kan
hæves af kontormedarbejderen eller i dennes
fravær af formanden. På de øvrige konti kan kun
hæves ved underskrift af formand og
kontormedarbejder i forening.
Alle regninger samt…
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Love§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab med status skal foreligge i revideret stand
senest ved udgangen af februar måned og gengives
på hjemmesiden.
På generalforsamlingen i marts skal regnskabet
forelægges til godkendelse ved almindeligt
stemmeflertal.
Budgettet forelægges på generalforsamlingen i
marts.
Foreningens penge indsættes i bank.
Beløb, der indsættes på check- eller girokonto, kan
hæves af kassereren eller i dennes fravær af
formanden. På de øvrige konti kan kun hæves ved
underskrift af formand og kasserer i forening.
Alle regninger samt…

E-mail ssf@sundby-sejlforening.dk

Bank Nordik reg. nr. 6506 konto 3050513512

Giro: 705 6516

Motivering.
Kassereren har meddelt at hun fratræder med udgangen af denne valgperiode, til
generalforsamlingen 2014.
Kassererposten har med tiden ændret sig fra at være et mindre post hvor kassereren tog
imod kontingenter og andre ydelser, betalte foreningens regninger og lavede et enkelt
årsregnskab for at bestyrelsen og medlemmerne kunne følge med i hvad der skete på den
økonomiske side.
Nu er kassererposten blevet væsentlig mere krævende.
Bestyrelse har bedt kassereren lave en foreløbig arbejdsbeskrivelse, det blev til 3
maskinskrevne A4 sider.
For kort at nævne nogle af arbejdsopgaverne.
 Udarbejdelse af årsregnskaber og budgetter
 Bogføring af alle ind- og udbetalinger
 Vedligeholdelse af medlemskartoteket
 Afstemning og beregning af moms, vand- og elafgift
 Udarbejdelse af ansøgninger til kommunen og Folkeoplysningen m.m.
 Opgørelse varmeregnskab
 Udskrivning af fakturaer til restauratør, naboklubber og annoncører m.m.
 Likviditetsberegninger
 Besvarelse af spørgsmål fra medlemmer, bestyrelse og pladsmand.



Derudover er der alm. Blækspruttearbejde som:
Sørge for, at der altid er kopipapir, konvolutter, kuglepenne, div. printerpatroner o.lign. til
kopimaskinen, stemmesedler til generalforsamling osv.

Bestyrelsen foreslår derfor, at kasserer og kasserersuppleant erstattes med en ansat
halvdags regnskabskyndig kontormedarbejder.
For at kunne gøre det, kræver det en ændring af foreningens love.
Et lønnet personale er væsentlig dyrere en den nuværende kasserers honorar, og for delvis
at finansiere lønudgifterne foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på kr. 150.- fra og
med 2014

Med venlig hilsen
bestyrelsens
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