
Bestyrelsens ændringsforslag til SSFs love og reglementer ved generalforsamlingen 2015 
 
Lovenes § 5 udgår: ”Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig afstemning og med mindst 2/3 
flertal af de afgivne, gyldige stemmer”. 
3. afsnit i § 5 ændres til: ”Afstemninger afgøres ved håndsoprækning med almindeligt 
stemmeflertal, med mindre dirigenten eller 20% af de stemmeberettigede begærer skriftlig 
afstemning.” 
Begrundelse: Selv de mindste ændringer kræver i dag skriftlig afstemning, hvilket gør 
afviklingen af generalforsamlingen ret usmidig.  
Muligheden for at begære skriftlig afstemning er fortsat til stede. 

 
§ 6: 
Tilføjes: ”valg i ulige år: kasserersuppleant”. 
Begrundelse: Der har været lidt uklarhed over konsekvenserne af ændringerne af vedtægter 
i 2014. Bestyrelsen og sidste års dirigent er enige om, at det ikke var tydeliggjort eller 
tilsigtet, at den valgte kasserersuppleant skulle udgå af vedtægterne. 

 
§ 12, 2. afsnit ændres til: ”Personer, der har gæld til eller er udelukket/ekskluderet fra en sejl-
/motorbådsklub eller havn, kan dog ikke optages i SSF. 
§ 12, 4. afsnit: ”B-medlemmer” udgår og ændres til ”Medlemmer kan tilmeldes online og er 
medlem, når kontingentet er modtaget”. 
Udgår: ”Ansøgerens navn og adresse skal optages på hjemmesiden”. 
Motivering: Begge dele er tilretning til faktiske forhold. 
 
§ 15, næstsidste afsnit, ændres til: ”En person, der er udelukket af foreningen, er pligtig til 
omgående at fjerne sit fartøj og sine øvrige effekter fra foreningens område. I modsat fald accepter 
bådejeren, at SSF kan fjerne båden for ejerens regning og risiko. 
Motivering: Retspraksis stiller ret store krav til vedtægter/bestemmelser for at kunne slippe 
af med efterladte både eller rejse fogedsager med henblik på inddrivelse af skyldig gæld til 
foreningen. 

 
Denne tekst flyttes fra nuværende § 18 til nyt afsnit i § 15:  
”For Sundby Sejlforening gælder den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om standard-
reglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, og eventuelle 
senere ændringer heraf.” 

 
Ordensreglement: 
Der tilføjes en beskrivelse af havnens sø- og landområde. (koordinater). 
Begrundelse: Dette er en forudsætning for godkendelse i Kystdirektoratet. 

 
Havnen:  
§ 6, sidste afsnit udgår: ”Medlemmer, der ønsker låneplads i havnen osv..” 

Begrundelse: Medlemmer, der har søgt om plads, kender ikke tildelingen af pladser inden 
den 1. marts og kender dermed heller ikke behovet for låneplads. 
§ 20: Udgår: ”over to timer” 
Motivering: Tidsgrænsen har givet anledning til en del usikkerhed om tider mv. Med 
forslaget bliver det alle gæstesejlere, der skal betale havnepenge. 


