Forslag til generalforsamlingen den 25. marts 2012
Lovforslag
Love forslag 1
Bestyrelsen foreslår at ændre Love § 13 til følgende:
Medlemmerne deles i aktive, støttemedlemmer, ungdom
8-19 år og minijuniorer 0-7 år.
Aktive medlemmer skal være fyldt 18 år.
Alle fartøjsejere skal være aktive. Dog kan juniorer have
fartøj på land til eget brug.
Aktive har førsteret til optagelse på sejlerskolens kurser.
Børn og unge, fra 8 til 19 år, kan optages som juniorer.
Børn under 8 år kan optages som minijuniorer.
Støttemedlemmer og minijuniorer tilskrives ikke
anciennitet til opnåelse af havneplads.
Ved overflytning fra støttemedlem til aktivt medlem
betaler medlemmet forskellen mellem de respektive
gebyrer.

(Såfremt forslaget vedtages vil benævnelse A-aktive og Baktive blive rettet til aktive og støttemedlemmer generelt i
Love og reglementer)

Gældende
Love § 13
Medlemmerne deles i A-aktive, B-aktive og ungdom
(ungseniorer, juniorer og minijuniorer).
Aktive medlemmer skal være fyldt 16 år.
Alle fartøjsejere skal være A-aktive. Dog kan ungseniorer
og juniorer have fartøj på land til eget brug.
A-aktive har førsteret til optagelse på sejlerskolens kurser.
Kun medlemmers ægtefæller eller dermed ligestillede,
samt aktive ungdomsmedlemmers forældre kan optages i
foreningen som B-aktive. (Undtaget er dog
ungdomsmedlemmer der er "ungseniorer").
Unge, fra 20 til 25 år, kan optages som ungseniorer.
Børn og unge, fra 8 til 19 år, kan optages som juniorer.
Børn under 8 år kan optages som minijuniorer.
Minijuniorer tilskrives ikke anciennitet til opnåelse af
havneplads.
A-aktive medlemmer kan overflyttes til B-aktivt
medlemskab efter mindst et års medlemskab som A-aktiv.
(Slettes)
Ungseniorer overflyttes til A-aktivt medlemskab senest
ved det fyldte 26. år.
Ungseniorer, der ikke deltager aktivt i ungdomsarbejdet,
skal overflyttes til A-aktivt medlemskab.
Juniorer overflyttes som ungsenior eller til A-aktivt
medlemskab senest ved det fyldte 20. år.
Minijuniorer overflyttes til juniormedlemskab ved det
fyldte 8. år.
Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en anden
betaler medlemmet forskellen mellem de respektive
gebyrer.
Dette gælder også, hvis medlemmet tidligere har været Aaktiv.
Juniorer med førerprøve, som har deltaget aktivt i
ungdoms-arbejdet, kan dog overflyttes som ungsenior
eller A-aktiv uden yderligere indskud.
For juniorer, der ikke opfylder denne betingelse, reduceres
indskuddet med 1/8 for hvert hele år, vedkommende har
været junior.

Motivering til forslag 1:
Foreningens love modificeres så de passer til nutiden.
Bestyrelsen mener at benævnelsen B-aktive er misvisende, da ”aktive” medlemmer normalt har stemmeret, vi foreslår
at B-aktive medlemmer fremover kaldes støttemedlemmer, og at foreningen i fremtiden optager støttemedlemmer
direkte, uden først at have været aktivt medlem.
Ved støttemedlemmer er der mulighed for at få langt flere end ved ”B-aktive” som kun er målrettet til en bestemt
gruppe.
Dette kan muligvis fremme antallet at medlemmer i foreningen, og være med til at forbedre klubbens økonomi.
Og lovligheden af ”B-aktive” kan diskuteres og det ønsker den nuværende bestyrelse fortsætte med.
-------------------------------------------

Love forslag 2:
Såfremt forslag 1 vedtages foreslår bestyrelsen at
tilføje følgende i Love § 12 efter tredie afsnit således:
Enhver hæderlig person kan optages som medlem.
Personer, der har gæld til eller er udelukket eller
ekskluderet fra en sejl-/motorbådsklub, kan dog ikke
optages i SSF.
For at kunne optages som A-aktivt medlem skal

Gældende
Såfremt forslag 1 vedtages foreslår bestyrelsen at
tilføje følgende i Love § 12 efter linie 4
Enhver hæderlig person kan optages som medlem.
Personer, der har gæld til eller er udelukket eller
ekskluderet fra en sejl-/motorbådsklub, kan dog ikke
optages i SSF.
For at kunne optages som A-aktivt medlem skal ansøgeren

ansøgeren underskrive en optagelsesbegæring, betale et
gebyr og kontingent, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen.
Støttemedlemmer kan tilmeldes online og er medlem
når kontingentet er modtaget.
For personer under…

underskrive en optagelsesbegæring, betale et gebyr og
kontingent, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen.
For personer under…

Motivering til forslag 2:
Støttemedlemmer skal ikke betale indkud, men støtter foreningen med et kontingent på kr. 500 og det skal være meget
nemt at tilmelde sig ordningen.
------------------------------------------Love forslag 3:
I § 4 hvor der står:
Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, hvis kontingent og andre forfaldende ydelser er betalt.
Rettes til:
Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, hvis kontingent og andre forfaldende ydelser er betalt. Dette
gælder også de medlemmer der har en aftale, jævnfør § 16.
Motivering til forslag 3:
Det virker urimeligt at et medlem, der på grund af sygdom, eller andre indtrufne omstændigheder, ikke har været i
stand til at overholde alle betalingsfrister, men som har indgået en betalingsordning med bestyrelsen, ikke skulle
haveadgang til generalforsamlingen med dertil hørende stemmeret.
Så meget mere urimeligt virker en meget striks fortolkning af § 4, når man sammenligner med foreningens formål i
§ 2.
Indsendt af A-124 Kent Nielsen og A-686 Hanne Nielsen.
-------------------------------------------

Love forslag 4:
Bestyrelsen foreslår at ændre følgende i
Love § 4 til:
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde
senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse og
forslagsstilleren skal være til stede når forslaget
behandles.

(Gældende)

Kun fremmødte, A-aktive medlemmer over 18 år har
adgang og stemmeret hvis kontingent og andre forfaldne
ydelser er betalt. Juniorer har adgang og taleret.

Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, hvis
kontingent og andre forfaldne ydelser er betalt.
Kun fremmødte, A-aktive medlemmer og ungseniorer har
stemmeret.

Love § 4
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde
senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse og
forslagsstilleren skal være til stede når forslaget
behandles.

Motivering til forslag 4:
Bestyrelsen mener, at det kun bør være aktive medlemmer, der har indflydelse på valg, drift, økonomi og andre tiltag i
klubben.
Man kunne tidligere komme i den situation, at ikke stemmeberettiget spærrede for stemmeberettiget, idet der kun kan
være 150 mennesker ifølge brandmyndighederne i restauranten.
Støttemedlemmer vil fremover ikke have adgang eller taleret på foreningens generalforsamling, hvorimod der ved alle
andre møder og festlige tiltag i klubben, vil være adgang og mulighed for deltagelse.
18 år, som aldersgrænse for ar være stemmeberettiget følger den almindelige valgretsalder.
------------------------------------------Love forslag 5:
Love § 6
Bestyrelsen foreslår at nedlægge en bestyrelsespost ved at sammenlægge
1 skolechef og 1 kapsejladschef til 1 sejladschef, der vælges i lige år

Motivering til forslag 5:
Et flertal i bestyrelsen har længe ønsket, at slanke antallet af bestyrelsesmedlemmer i foreningen, for at ændre
strukturen for diverse aktivitetsgrupper, samt at involvere medlemmer, som ikke ønsker ansvaret og arbejdet ved en
bestyrelsespost, men blot vil yde et stykke arbejde for foreningen i eksempelvis i et underudvalg.
Sammenlægningen af Skolechef og kapsejladschef forekommer naturlig, og set i øjnene at kapsejlads i DK og SSF
generelt er for nedadgående, med færre deltagere år for år, mener bestyrelsen at dette kan lægges under samme hat,
som skolesejlads og fungere ved evt. oprettelse af 2 stk. underudvalg for denne post med et ansvarligt
bestyrelsesmedlem.
------------------------------------------Love forslag 6:
Love § 6
Bestyrelsen foreslår at nedlægge bestyrelsesposten ”Formand for klubhus og bygninger” og lægge funktionen sammen
med havneudvalget
Motivering til forslag 6:
Med samme motivering som i forslag 4 mener et flertal i bestyrelsen at denne post med fordel kan lægges ind under
havn og plads, da samarbejdet er så tæt at det faktisk er en enhed. Posten skal fremover varetages at et af
havneudvalgets tre medlemmer, og derfor afskaffes klubhusrepræsentantens bestyrelsespost.
Hvis havn & plads samt alle bygninger er under samme hat er det meget lettere at tilrettelægge diverse
vedligehold/reparationer idet de ansatte er under havn&plads, det bliver også enklere at disponere økonomisk. I dag
arbejder klubhuschef mere for sig selv, som besværliggør samarbejdet
------------------------------------------Love forslag 7:
Bestyrelsen foreslår følgende ændring i
Love § 14
Udmeldelse og overflytning til støttemedlem skal, for at
være gyldig, skriftligt være bestyrelsen i hænde inden 1.
januar.

(Gældende)
Love § 14
Udmeldelse skal, for at være gyldig, skriftligt være
bestyrelsen i hænde inden 1. januar.

Motivering til forslag 7:
Dette forslag er stillet, for at muliggøre budgetlægningen op til generalforsamlingen, indtægterne i foreningen vil da
være mere præcise, således at dette muliggør bedre økonomisk planlægning i vore budgetter.
Det bevirker at bestyrelsen har en større forudsætning for at planlægge næste års økonomi da kontigent/pladsleje mv.
er kendt
------------------------------------------Love forslag 8:
Love § 6
Bestyrelsen foreslår at følgende afsnit slettes:
”Kassererens valgperiode udløber med regnskabsåret.”
Motivering til forslag 8:
Det er upraktisk at kassereren fortsætter på posten i 9 måneder efter at en ny kasserer er valgt. Med de moderne
regnskabsmetoder er det ikke noget problem at lave kvartalsafslutning ved skift til ny kasserer
------------------------------------------………………………………………………………………………………………………………………………………

Andre forslag
forslag 1:
Ordensreglement Pladsen § 4
Bestyrelsen foreslår at ændre sidste afsnit til:
Måleren skal aflæses senest den 30.11.

(Gældende)
Pladsen § 4
Måleren skal aflæses den 31.12. eller tidligere, hvis der
ikke er forbrug mellem aflæsningen og den 31.12.

Motivering til forslag 1:
Det er kassererens ønske, for så kan hun nå at få det med i regnskabet
-------------------------------------------

forslag 2:
Der nedsættes et aktivitetsudvalg, der skal stå for udgivelse af et medlemsblad 4 gange årligt i A5 format, foreløbigt i
en periode på 2 år, hvorefter aktiviteten tages op på ny.
Redaktionsudvalget - på undertegnede 4 personer - påtager sig opgaven og udvælger blandt
de 4 nævnte - en ansvarshavende også overfor bestyrelsen.
Udvalget supplerer sig selv.
Argument:
Ønsket om en øget information til alle sejlforeningens medlemmer, men især til den store del af medlemmer, der ikke
har - eller kan bruge - en Pc.
Bladet udsendes som en supplement til foreningens hjemmeside.
Vi mener at den trykte information - med indlæg til egen opslagstavle - lagres bedre i hukommelsen og vil resultere i et
forbedret engagement og deltagelse i foreningens mange aktiviteter.
A 294 Elin Brinkland, A862 Grethe Jacobsen, A 473 Lillian Green Jensen og medlem nr. 1113 Jonnie Ronild
------------------------------------------forslag 3:
Havnereglementets § 21 ændres således at l. og 2. afsnit (fremhævet tekst) foreslås slettes.
§21.
Såfremt en bådejer med fast plads i havnen ikke ønsker at benytte sin vinterplads på land, skal
dette meddeles bestyrelsen skriftligt hvert år senest 1. oktober.
Ved undladelse heraf vil der, udover almindelig pladsleje, blive opkrævet ekstra pladsleje for
pladsen på land.
Undtagelsesvis kan det tillades i vinterperioden, at medlemmer har yderligere et fartøj henliggende i havnen på samme
betingelser som vinteroplæggere.
Der må ikke fortøjes både til midterbroen i tiden fra 15. november til 1. marts.
Fartøjer, der er fortøjet til midterbroen i nævnte periode, bliver uden yderligere varsel flyttet for
ejerens regning og risiko plus et gebyr på 600,-.
Begrundelse:
Medlemmerne betaler i forvejen for en plads i vandet om sommeren og en plads på land om
vinteren. Derfor kan bestyrelsen ikke leje en plads ud, idet det er ulovligt at kræve leje for den
samme ting to gange på samme tid.
Medlemmerne kan ikke spå om fremtiden, således heller ikke om de får brug for deres vinterplads
på land efter 1. oktober.
Derudover har flere medlemmer faste bådstativer stående på land. De pågældende stativmedlemmer betaler ikke for
den vinterplad,. som de lægger beslag p, når blot de har husket at meddel, at de bliver i vandet vinteren over.
Medl.nr 625. Birger Riis-Hansen og medl.nr 540. Ib M. Johansen
------------------------------------------forslag 4:
Vedvarende energi i SFF
Næsten alt hvad der sker i vores havn og forening foregår om sommeren. Om sommeren skinner solen. Sundby
Sejlforening har rigtig mange kvadratmeter fladt tag uden skyggende træer eller andet, hvor der kan opstilles mange
kvadratmeter energibesparende solfangere.
Fritz vil måske indvende, det på klubhuset ikke vil være rentabelt fordi der nu er fjernvarme i huset. Men på
toiletbygningerne på søndre og nordre mole må det både være billigere end elvandvarmeren og samtidigt sende et godt
signal til omverdenen og vore gæster.
Kajakklubben er meget tilfredse med deres solvarme, som de snart har haft længe.
Da nu vores bestyrelse i forvejen har rigeligt at lave, vil jeg foreslå, at generalforsamlingen nedsætter et hurtigt
arbejdende udvalg af interesserede ildsjæle og bevilger de nødvendige midler.
Udvalget forpligter sig til at komme med brugbare projektskitser inden Skt. Hans.
Svend Erik Sokkelund medl. nr. A 700
-------------------------------------------

Forslag 5:
Forslag til generalforsamlingen marts 2012 i Sundby Sejlforening om fornyelse af foreningens
internetkommunikation
Hvis vi ønsker at tiltrække nye, yngre medlemmer, til SSF, er det helt nødvendigt at forny foreningens hjemmeside.
Den er det første indtryk de kommende medlemmer får af SSF, når de går på nettet for at finde deres kommende
sejlklub. Som hjemmesiden ser ud nu, bliver de skræmt langt væk og vores dejlige havn ender som en uddøende
pensionistforening.
Foreningens website skal give et meget mere dynamisk indtryk af det liv, der leves i vores forening og samtidigt være
en hurtig og smidig kommunikation, som der kan sætte skub i både velprøvede og helt nye aktiviteter.
Mangfoldigheden i vores forening
SSF har mange spændende hjørner, der meget gerne må afspejles på hjemmesiden i ord & billeder: Kapsejlads,
røgerlaug, kajakker, ungdom, motorbåde, sejlbåde, pensionister, kolonihaver… Gæsterne æælsker mangfoldigheden.
Hjemmeside og tilhørende nyhedsbrev; hvorfor det?
I dag er det ingen sag at lave en hjemmeside, der helt automatisk sender et nyhedsbrev til de medlemmer, der ønsker
det, når der er noget nyt. Det vil jo være forbandet ærgerligt at gå glip af noget sjov, fordi man et par dage ikke lige var
forbi foreningen side, ikk...
Nyhedsbrevene kan deles op i forskellige emner, så man kun modtager det man er interesseret i. Og indeholder
selvfølgelig links til de aktuelle emner, så man kommer direkte ind på det rigtige sted på hjemmesiden.
En offentlig del og en lukket del
På hjemmesiden skal vi kunne debattere, udveksle ideer og snakke frit sammen uden spam og utidig indblanding fra
uvedkommende. Derfor skal der være et medlemsområde, hvor kun medlemmer med gyldig login har adgang og hvor
man lægger navn til alt, hvad man skriver.
At bevare foreningens historie
Alle medlemsbladene står i et skab på kontoret, fint indbundet, så vi kan læse om foreningens glorværdige fortid. Vores
nyere historie skal bevares endnu bedre på den nye hjemmeside, i ord, billeder, lyd og video. Og det bliver meget
nemmere at søge i.
En professionel ramme
Foreningen skal bruge nogle ressourcer på at få lavet en fremtidssikret hjemmeside i et anerkendt veldokumenteret
brugerudviklet program som for eksempel det hollandske Drupal, der bruges og udvikles af tusinder af mennesker over
hele jorden. Sådan et program styrer indholdet på en hjemmeside så brugeren nemt kan redigere det uden kendskab til
programmering.
Det koster penge
Vi har fået et godt tilbud på at få lavet en holdbar, veldokumenteret grundstruktur, der indeholder alle de funktioner, vi
har brug for. Det koster 20.000 kr. én gang for alle.
Et sikkert og stabilt webhotel koster under 100 kr. om måneden.
Jeg foreslår generalforsamlingen at SSF også mht. webkommunikation forlader det hjemmestrikkede og
anskaffer sig et tidssvarende website.
Svend Erik Sokkelund A 700
-------------------------------------------

