Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S
Medlem af Dansk Sejlunion
CVR-nr.: 53014518
Sundby, d. 10. marts 2018

Forslag til vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingen d. 25. marts
2018
Bestyrelsens stiller nedenstående 7 forslag til vedtægtsændringer. Der er ikke indkommet yderligere
vedtægtsændringsforslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 ’Behandling af
vedtægtsændringsforslag’.
Overordnet motivation:
Et vedtægtsudvalg bestående af formand Jørgen E. Jensen, næstformand Claus Brask Thomsen og
aktivitetsleder Per Østergaard har i op mod 1½ år arbejdet på en gennemgående revidering af foreningens
vedtægter og reglementer.
En gennemgående revidering af vedtægterne bør foretages fordi:
 De nuværende vedtægter er uoverskuelige og svære at læse
 De nuværende vedtægter indeholder lag på lag af ændringer
 De nuværende vedtægter er uklare på nogle områder
 Tiderne har ændret sig så der er nye eller andre behov for regler
 Vi aldrig må komme i samme situation som Gråsten Sejlklub
Bestyrelsen foreslår følgende typer ændringer:






Deciderede regelændringer herunder tilpasning til DS standardvedtægter; forslag 1-6, markeret
med blå farve i ”SSF Vedtægter og reglementer - UDKAST_V14_10-03-2018”
’Layoutmæssige’ ændringer; forslag 7
’Sprogmæssige’ ændringer; forslag 7
Uklarheder fjernes; forslag 7
Anbefalinger fra DS standardvedtægter

Hvis et eller flere af forslag 1-6 ikke bliver vedtaget, vil den nuværende tekst forblive i forslag 7.
Evt. ændringsforslag til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal afleveres skriftligt til dirigenten
på generalforsamlingen d. 25. marts 2018 med angivelse af forslagsstillerens navn og medlemsnummer.
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Forslag 1:
Ny tekst til nuværende § 12 linje 7 (§ 5 linje 8 i forslaget til nye vedtægter):
Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.
Erstatter nuværende tekst i § 12:
For personer under 16 år kræves desuden forældres/værges skriftlige accept.
Motivation:
En underskrift er først juridisk bindende når en person er fyldt 18 år med mindre personen af andre årsager
er umyndiggjort. Med den ny tekst fra DS standardvedtægter er både unge under 18 år og andre umyndige
omfattet af paragraffen.

Forslag 2:
Ny tekst indsættes i nuværende § 16 mellem linje 3 og linje 4 (§ 8 efter linje 5 i forslaget til nye
vedtægter):
Bestyrelsen kan for et år ad gangen undtagelsesvis beslutte at andre medlemmer, der yder en
ekstraordinær stor indsats for ungdomsafdelingen, skal være kontingentfri.
Linje 8 og 9 slettes i nuværende § 16 (§ 8 i forslaget til nye vedtægter):
Bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte kontingentet til det halve beløb for et A-medlem, der er fyldt 67
år og har været A-medlem i mindst 25 år.
Motivation:
Praksis ift. vedtægterne har i en årrække været uklar. Det kræver meget tid at være træner/leder i
ungdomsafdelingen og det kan være nødvendigt at tilbyde kontingentfrihed. Det er svært at tiltrække nok
trænere/ledere, og ungdomsafdelingen er vores fremtid. Denne praksis er i øvrigt almindelig i mange andre
klubber.
Bestyrelsen har for en del år siden besluttet ikke længere at godkende ansøgninger om nedsættelse af
kontingentet for pensionister, da det erodere indtægtsgrundlaget for foreningen. Det er derfor naturligt at
fjerne en regel der aldrig vil komme i brug.
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Forslag 3:
Ny § ’Dagsorden’ indsættes efter nuværende § 4 (ny § 12 i forslaget til nye vedtægter):
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år
Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag
Behandling af eventuelt indkomne andre forslag
Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser
Valg af formand (lige årstal)
Valg af kasserer (ulige årstal)
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jf. § 15)
Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter (jf. § 15)
Valg af revisorer (jf. § 15)
Eventuelt

Motivation:
Det er i dag anbefalet at vedtægterne definerer en minimum standarddagsorden, således at bestyrelse ikke
kommer til at glemme nogle punkter ved indkaldelsen. Yderligere punkter kan altid tilføjes.
Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser er tilføjet som et specielt punkt, således
at forslag om evt. forhøjelser ikke gemmes under ’andre forslag’.
De enkelte valg er også specificeret under flere punkter for at sikre at alle valg, som vedtægterne
foreskriver, bliver foretaget.
Generalforsamlingen er i år indkaldt med den foreslåede standard dagsorden.
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Forslag 4:
Ny tekst til nuværende § 6 (§ 15 i forslaget til nye vedtægter):
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af:
 1 formand
 1 kasserer
 1 sekretær
 1 sejlerskoleleder
 1 ungdomsleder
 1 kapsejladsleder
 1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
 3 havneudvalgsmedlemmer
 1 arrangementsleder
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen således:
I lige år:
 formanden
 sejlerskolelederen
 ungdomslederen
 kapsejladslederen
 2 havneudvalgsmedlemmer
 1 suppleant til bestyrelsen
I ulige år:
 kassereren
 sekretæren
 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten
 1 havneudvalgsmedlem
 arrangementslederen
 1 suppleant til bestyrelsen
Herudover vælges i ulige år:
 1 webredaktør
 1 kasserersuppleant
Herudover vælges hvert år for et år ad gangen:
 1 statsautoriseret revisor eller 1 registreret revisor
 1 intern revisor for 1 år ad gangen.
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted.
For at være valgbar til tillidsposter skal vedkommende have været A-medlem i mindst 2 år umiddelbart før
valget, eller enstemmigt godkendes af generalforsamlingen som valgbar.
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Erstatter nuværende tekst i § 6:
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af:
 1 formand
 1 sekretær
 1 sejladschef
 1 ungdomsleder
 1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
 3 havneudvalgsmedlemmer
 1 aktivitetsleder
 1 kasserer
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således:
I lige år:
 formanden
 sejladschefen
 ungdomslederen
 2 havneudvalgsmedlemmer
 1 suppleant til bestyrelsen
I ulige år:
 sekretæren
 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten
 1 havneudvalgsmedlem
 aktivitetslederen
 kassereren
 1 suppleant til bestyrelsen
Herudover vælges i ulige år:
 1 webredaktør
 1 kasserersuppleant
Herudover vælges hvert år:
 1 statsautoriseret revisor eller 1 registreret revisor
 1 intern revisor for 1 år ad gangen
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted.
For at være valgbar til tillidsposter skal vedkommende have været A-medlem i mindst 2 år umiddelbart før
valget, eller enstemmigt godkendes af generalforsamlingen som valgbar.
Motivation:
Kapsejladsaktiviteten har i en årrække været meget lav i SSF, men bestyrelsen oplever et spirende ønske
om at få gang i nogle flere aktiviteter, herunder f.eks. deltagelse i Sejlsportsligaen. Ansvaret for
kapsejladsaktiviteterne ligger for nuværende sammen med ansvaret for sejlerskolen hos sejladschefen.
Vores nuværende sejladschef stopper på denne generalforsamling, og bestyrelsen mener at det vil være
uoverkommeligt for en ny sejladschef både at varetage sejlerskolen og at skrue op for
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kapsejladsaktiviteterne. Derfor foreslår bestyrelsen at sejladschef deles i to nye poster som hhv.
sejlerskoleleder og kapsejladsleder.
Alt hvad vi laver i foreningen er ’aktiviteter’ men de er ikke alle aktivitetslederens ansvar. Dennes ansvar
vedrører kun fester og medlemsarrangementer. Betegnelsen er derfor misvisende og forvirrende.
Bestyrelsen foreslår derfor, at aktivitetsleder bliver erstattet med arrangementsleder. Se også forslag 6.

Forslag 5:
Ny § ’Medlemsmøde’ indsættes efter nuværende § 6 (ny § 16 i forslaget til nye vedtægter):
Bestyrelsen skal afholde minimum et medlemsmøde hvert år. Det afholdes normalt i oktober måned.
Motivation:
På generalforsamlingen den 30. marts 2014 blev det vedtaget at der hvert år skal afholdes mindst et
medlemsmøde. Det har fungeret rigtig godt, og bestyrelsen mener derfor, at det skal inkluderes i
vedtægterne i stedet for at stå under særlige bestemmelser (side 14 i de nuværende ”Vedtægter og
reglementer for Sundby Sejlforening”).
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Forslag 6:
Ny tekst til nuværende § 8 første afsnit (§ 19 første afsnit i forslaget til nye vedtægter):
Økonomiudvalget, havneudvalget, ungdomsudvalget, sejlerskoleudvalget, kapsejladsudvalget,
motorbådsudvalget, arrangementsudvalget, hjemmesideudvalget, miljø- og sikkerhedsudvalget og udvalget
for klubhus og bygninger er foreningens faste udvalg.
Erstatter nuværende tekst i § 8 første afsnit:
Havneudvalget, ungdomsudvalget, skoleudvalget, kapsejladsudvalget, motorbådsudvalget, festudvalget,
miljøudvalget og udvalget for klubhus og bygninger er foreningens faste udvalg.
Motivation:
Vores valgte revisor har i flere år anbefalet at bestyrelsen etablerer detaljerede forretningsgange og interne
kontroller, der forebygger og opdager fejl ved disponering og registrering i vores bogholderi. Desuden
anbefaler revisoren til sikring af foreningens likvider, at bestyrelsen regelmæssigt gennemgår kontoudtog
for de likvide beholdninger. Bestyrelsen har derfor i 2017 etableret et økonomiudvalg bestående af 4
bestyrelsesmedlemmer til at varetage disse opgaver. Bestyrelsen foreslår nu at økonomiudvalget bliver et
fast udvalg bestemt af vedtægterne.
Bestyrelsen foreslår at festudvalget omdøbes til arrangementsudvalget, da mange af de arrangementer,
som udvalget arrangerer, ikke er fester men f.eks. foreningsmøder om et aktuelt emne.
I praksis har hjemmesideudvalget i mange år fungeret som et fast udvalg med eget budget, og bestyrelsen
foreslår derfor at hjemmesideudvalget bliver et fast udvalg bestemt af vedtægterne.
Bestyrelsen foreslår at skoleudvalget omdøbes til sejlerskoleudvalget, for at tydeliggøre at udvalgets ansvar
er sejlerskolen.
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Forslag 7 (generelle vedtægtsændringer):
Nuværende § 1 – § 18 i Vedtægter for Sundby Sejlforening foreslås erstattet med § 1 - § 23 i ”SSF
Vedtægter og reglementer - UDKAST_v14_10-03-2018” med rød/grønne ændringer.

Forklaring til ”SSF Vedtægter og reglementer - UDKAST_V14_10-03-2018”:
Grøn tekst er den ny tekst i forhold til den nuværende tekst i vedtægterne.
Rød overstreget tekst er tekst der skal slettes i forhold til den nuværende tekst i vedtægterne.
Blå tekst er tekst der er omfattet af forslag 1-6 ovenfor. Denne tekst kommer kun med i de nye vedtægter,
hvis de respektive forslag 1-6 vedtages.

Motivation:
Se også ’Overordnet motivation’ på side 1.
Nedenstående ændringer er foreslået, men disse ændringer ændrer ikke væsentlig ved betydningen af
paragrafferne eller af den nuværende praksis.
Følgende ’Layoutmæssige’ ændringer foreslås:
 Paragrafferne omgrupperes i en mere logisk rækkefølge
 Tekstpassager flyttes fra en paragraf til en mere logisk tilhørende paragraf
 Overskrifter til alle paragraffer
 Mere tidssvarende sprogbrug er anvendt
Kontingent, pladsleje, skurafgift og haveleje:
 Skurafgift og haveleje er slet ikke omtalt i de nuværende vedtægter, men kun i reglementerne. Det
foreslås ændret.
 Klarere regler vedr. refundering eller ej
 Det tydeliggøres at en plads i havnen eller på land mistes 1 måned efter udsendelse af rykker, hvis
rykkeren ikke betales
Udmeldelse, udelukkelse, eksklusion, karantæne:
 Klarere regel ved sletning pga. restance
 Betegnelsen udelukkelse udgår, i stedet indføres betegnelsen eksklusion som anbefalet af DS.
 Klarere regler vedr. refundering eller ej
 Selvstændig paragraf omhandlende bortvisning og karantæne
Generalforsamling:
 Krav om referat fra generalforsamlingen tydeliggøres
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Bestyrelse:
 Bestyrelsens ansvar over for lovene tydeliggøres
Revision og foreningens opløsning:



Revisors ansvar og beføjelser tydeliggøres
Paragraf om foreningens opløsning ændres til den af DS anbefalede formulering
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