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Sundby, d. 11. marts 2017 

Forslag til lovændringer til behandling på generalforsamlingen d. 26. marts 2017 

Bestyrelsens stiller nedenstående 5 forslag til lovændringer (vedtægtsændringer). Der er ikke indkommet 

yderligere lovændringsforslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 ’Lovændringsforslag’. 

Forslag 1: 

Forslag til ændring: 

Termen ’love’ ændres til ’vedtægter’ i overskrifter samt i § 4, 5, 12 og 15 samt i alle reglementer. 

’Love og reglementer i Sundby Sejlforening’ vil derefter fremover hedde ’Vedtægter og reglementer i 

Sundby Sejlforening’. 

Motivation: 

Kun Folketinget kan udstede love i Danmark og brugen af termen ’love’ er generelt blevet erstattet af 

termen ’vedtægter’ i forbindelse med foreninger. Dette gælder både ift. offentlige myndigheder, banker 

osv. samt ift. Dansk Sejlunion som Sundby Sejlforening er medlem af. Vi bør derfor følge med tiden og 

bruge et nutidigt og forståeligt sprog ifm. vores vedtægter. 

 

Forslag 2: 

Ny tekst til § 8: 

Havneudvalget, ungdomsudvalget, skoleudvalget, kapsejladsudvalget, motorbådsudvalget, festudvalget, 

miljø- og sikkerhedsudvalget og udvalget for klubhus og bygninger er foreningens faste udvalg. 

Det påhviler ungdomslederen at sørge for, at jollesejlerne er repræsenteret i ungdomsudvalget.  

Udover de faste udvalg kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte midlertidige udvalg til 

varetagelse af særlige opgaver.  

Bestyrelsen godkender de menige medlemmer af de faste udvalg.  

Bestyrelsen kan, i det omfang det skønnes nødvendigt, supplere alle udvalg med A-medlemmer af 

foreningen. Ungdomsudvalget kan også suppleres med ungseniorer. 

Bestyrelsen kan indkalde menige udvalgsmedlemmer til bestyrelsesmøder, hvor der behandles sager, der 

vedrører udvalget.  

De indkaldte udvalgsmedlemmer har mødepligt og taleret ved bestyrelsesmødet men kun stemmeret, hvis 

de også er bestyrelsesmedlemmer.  

Erstatter nuværende tekst i § 8: 

Havneudvalget, ungdomsudvalget, skoleudvalget, kapsejladsudvalget, motorbådsudvalget, festudvalget, 

miljøudvalget og udvalget for klubhus og bygninger er foreningens faste udvalg. 

Det påhviler ungdomslederen at sørge for, at jollesejlerne er repræsenteret i ungdomsudvalget.  
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Udover de faste udvalg kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte midlertidige udvalg til 

varetagelse af særlige opgaver.  

Bestyrelsen godkender de menige medlemmer af de faste udvalg.  

Bestyrelsen kan, i det omfang det skønnes nødvendigt, supplere alle udvalg med A-medlemmer af 

foreningen. 

Bestyrelsen kan indkalde menige udvalgsmedlemmer til bestyrelsesmøder, hvor der behandles sager, der 

vedrører udvalget.  

De indkaldte udvalgsmedlemmer har mødepligt og taleret ved bestyrelsesmødet men kun stemmeret, hvis 

de også er bestyrelsesmedlemmer. 

Motivation: 

Sikkerhedsarbejdet i foreningen varetages af miljøudvalget med motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten 

som formand, og da hovedparten af aktiviteterne i dette udvalg vedrører sikkerhed er det naturligt at 

omdøbe udvalget til ’miljø- og sikkerhedsudvalget’. 

Ifølge § 8 kan kun A-medlemmer være medlemmer af foreningens udvalg, men ungdomsafdelingen kan kun 

vanskeligt fungere uden at de ældre ungdomsmedlemmer, dvs. ungseniorerne, deltager i 

ungdomsudvalget. Den nuværende tekst i § 8 stammer fra den tid hvor der ikke fandtes 

ungdomsmedlemmer i alderen 19-25 år. 

 

Forslag 3: 

Ny tekst til § 10: 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
Regnskab for det foregående år med status pr. 31. december 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 for det igangværende år samt et estimat for det næste år forelægges på generalforsamlingen i marts.  
Foreningens penge indsættes i bank.  
Beløb, der indsættes på drifts- eller girokonto, kan hæves af kassereren eller i dennes fravær af formanden. 
På konti med tilknyttet Dankort må saldoen maksimalt være 20.000 kr. 
På de øvrige konti kan kun hæves ved underskrift af formand og kasserer i forening.  
Alle regninger samt udbetalingsbilag påtegnes af formanden og for udvalgenes vedkommende også af et 
ansvarligt udvalgsmedlem.  
Pantsætning, låntagning eller salg af inventar, fartøjer og lignende kan kun finde sted efter 
flertalsbeslutning i bestyrelsen.  
I alle øvrige forhold tegnes foreningen af formanden.  
I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. 

Erstatter nuværende tekst i § 10: 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
Regnskab med status skal foreligge i revideret stand senest ved udgangen af februar måned og gengives på 
hjemmesiden. 
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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 ind- og udbetalingsbilag påtegnes af formanden og for udvalgenes vedkommende også 
af et ansvarligt udvalgsmedlem.  
Pantsætning, låntagning eller salg af inventar, fartøjer og lignende kan kun finde sted efter 
flertalsbeslutning i bestyrelsen.  
I alle øvrige forhold underskriver formanden for foreningen.  
I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.  

Motivation: 

Ændringerne i de fem første linjer præciserer hvilket budget der skal forelægges generalforsamlingen i 

marts måned. 

Der findes ikke længere check-konti, hvorfor denne term fjernes. I stedet har foreningen en driftskonto 

hvorfra ind- og udbetalinger foretages vha. netbank.  

Til indkøb på internettet har foreningen et Dankort. For at begrænse et evt. tab ved en kriminel svindel er 

Dankortet ikke tilknyttet vores driftskonto, men i stedet en separat konto, hvor saldoen aldrig overstiger 

20.000 kr. Dette er i dag ikke omfattet af foreningens vedtægter, hvorfor bestyrelsen foreslår en ny linje 8. 

Med nutidens brug af økonomisystem, netbank, betalingsservice osv. er der ikke længere indbetalingsbilag, 

der behøver påtegning af formanden, hvorfor dette ønskes fjernet fra formuleringen. 

Ændringen i næstsidste linje er for at præciserer foreningens tegningsregler. 

 

Forslag 4: 

Ny tekst til § 13: 

Medlemmerne deles i A-medlemmer (A-aktiv), B-medlemmer (B-aktiv), ungdomsmedlemmer 8-25 år 
(herunder juniorer 8-19 år hhv. ungseniorer 19-25 år) og minijuniorer 0-7 år.  
A-medlemmer og B-medlemmer skal være fyldt 18 år.  
Alle fartøjsejere skal være A-medlemmer. Dog kan ungdomsmedlemmer have fartøj på land til eget brug.  
A-medlemmer har førsteret til optagelse på sejlerskolens kurser.  
B-medlemmer kan ikke deltage i ungdomsafdelingen eller som elever på sejlerskolen.  
Børn og unge, fra 8 til 25 år, kan optages som ungdomsmedlemmer (juniorer hhv. ungseniorer). 
Medlemskab som ungsenior kræver aktiv deltagelse i ungdomsafdelingen. 
Børn under 8 år kan optages som minijuniorer.  
B-medlemmer og minijuniorer tilskrives ikke anciennitet til opnåelse af havneplads.  
Ved overflytning fra B-medlem til A-medlem betaler medlemmet forskellen mellem de respektive 

indmeldelsesgebyrer.  

Erstatter nuværende tekst i § 13: 

Medlemmerne deles i A-medlemmer, B-medlemmer, ungdom 8-19 år og minijuniorer 0-7 år.  
A-medlemmer skal være fyldt 18 år.  
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Alle fartøjsejere skal være A-medlemmer. Dog kan juniorer have fartøj på land til eget brug.  
A-medlemmer 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. B-medlemmer og minijuniorer tilskrives ikke anciennitet til 
opnåelse af havneplads.  
Ved overflytning fra B-medlem til A-medlem betaler medlemmet forskellen mellem de respektive gebyrer.  

Motivation: 

Vedtægterne (lovene) bruger betegnelsen A-medlem hhv. B-medlem, mens visse af reglementerne bruger 

betegnelserne A-aktiv hhv. B-aktiv. B-medlemskabet er stadig primært beregnet til støttemedlemmer. 

Definitionerne præciseres med dette forslag. 

For mange år siden blev det af generalforsamlingen vedtaget at juniorer kan fortsætte som 

ungdomsmedlemmer (ungseniorer) til og med det kalenderår de fylder 25 år. Samtidig blev alle 

medlemmer af ungdomsafdelingen, dvs. juniorer og ungseniorer, samlet betegnet som 

ungdomsmedlemmer. Det er vigtigt for ungdomsafdelingens arbejde at juniorer kan fortsætte som 

ungseniorer til d. 31. december det år de fylder 25 år. Samtidig er det en forudsætning for at være 

ungsenior at medlemmet er aktiv i ungdomsafdelingen. 

Dette er indført i reglementet for ungdomsafdelingen og i andre paragraffer i vedtægterne (lovene). Ved 

ændringen af § 13 på generalforsamlingen i 2012 opstod der uoverensstemmelse imellem reglementet for 

ungdomsafdelingen og § 13. Denne uoverensstemmelse fjernes med de præciseringer af betegnelser og 

aldersgrænser, der bruges for ungdomsmedlemmer, samt rettigheder og krav til medlemskaber for de 

forskellige medlemsgrupper. Med dette forslag bliver vedtægterne tilpasset praksis, som besluttet for 

mange år siden. 

 

Forslag 5: 

Ny tekst til § 14: 

Udmeldelse eller overflytning til B-medlem skal, for at være gyldig, ske skriftligt til bestyrelsen.  
Betalt kontingent, pladsleje og skurafgift m.m. refunderes ikke.  

Erstatter nuværende tekst i § 14: 

Udmeldelse eller overflytning til B-medlem skal, for at være gyldig, ske skriftligt til bestyrelsen.  
Betalt kontingent, pladsleje og skurleje m.m. refunderes ikke.  

Motivation: 

Ifølge Ordensreglementet for Pladsen § 7 kan havnens skure købes af A-medlemmer med fartøj på havnens 

område og ifølge samme paragraf skal ejerne af skurene betale en årlig afgift til foreningen. Der er altså 

tale om en ’skurafgift’ og ikke om en ’skurleje’. 


