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Bestyrelsens andre forslag til behandling på 

generalforsamlingen d. 31. august 2020 

 

Bestyrelsens stiller nedenstående 2 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 ’Behandling 

af eventuelt indkomne andre forslag’. 

Grøn tekst er den ny tekst i forhold til den nuværende tekst i ordensreglementerne. 

Rød overstreget tekst er tekst, der skal slettes i forhold til den nuværende tekst i 

ordensreglementerne. 

Evt. ændringsforslag til bestyrelsens forslag skal afleveres skriftligt til dirigenten på 

generalforsamlingen d. 31. august 2020 med angivelse af forslagsstillerens navn og 

medlemsnummer. 

  



 

        
 

 - 2 -   
 
 

Forslag 1: 

Ændring af diverse reglementer 

I indledende afsnit under Reglementer ændres tredje afsnit til: 

Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt af rette linjer 
gennem de herunder angivne koordinater en ret linje mellem ydermolerne med nedenstående 
koordinater: 

1) 55°39,892’N - 012°38,091’E, N-lige molehoved 
2) 55°59,887’N - 012°38,093’E, S-lige molehoved 

Se plan. 
 

’Havnefogeden’ ændres generelt til ’Havnechefen’ i vores reglementer, hvor det er passende, 

dvs. i følgende paragraffer:  

- Indledende afsnit under Reglementer 

 

’Havnefogeden’ ændres til ’havnemyndigheden’ i vores reglementer, hvor det er passende, dvs. i 

følgende paragraffer:  

- Reglement for Pladsen § 5 linje 1 

- Reglement for Optagning/søsætning § 3 linje 4 

 

’Havnefogeden’ ændres til ’havnens ansatte’ i vores reglementer, hvor det er passende, dvs. i 

følgende paragraffer:  

- Reglement for Optagning/søsætning § 1 linje 3 og 5 

- Reglement for Optagning/søsætning § 3 linje 3 

 

I Reglement for Foreningens lokaler ændres første afsnit til: 

Reglementet gælder for alle foreningens lokaler, dog undtagen restaurationen samt foreningens 

bestyrelseslokale, havnekontor og værksted. 

 

Sidstnævnte forslag erstatter nuværende første afsnit:  

Reglementet gælder for alle foreningens lokaler, undtagen restaurationen og havnefogedens 

værksted. 

 

Motivation: 

Foreningen har nu ansat en Havnechef, hvor vi tidligere havde en Havnefoged. Derfor skal 

foreningens reglementer rettes op så de tilpasses nutidig praksis. Hvor muligt gøres benævnelsen 

titelneutral. Geodatastyrelsen har foreslået ændringen af det til havnen tilhørende søområde. 

 

26-08-2020 / SSF Bestyrelse  



 

        
 

 - 3 -   
 
 

Forslag 2: 

Ændring af Reglement for Havnen § 6 (nuværende linje 5-6) 

…… 

Medlemmer med højest anciennitet, og som er tilmeldt ekspektancelisten, har ret til at få anvist 

en passende plads, der er blevet ledig plads, også selv om pladsen kan rumme et større fartøj end 

det, der bliver søgt plads til. Bådens længde skal dog være passende i forhold til pladsens længde. 

…… 

Motivation: 

Ændringsforslaget er en præcisering af, hvad en ’passende plads’ betyder, og en formalisering af 

nuværende praksis. Det har voldt gener, de gange en lang plads har været tildelt et kort fartøj. 

Fortøjning er meget vanskelig og giver problemer for de ved siden af liggende fartøjer. 
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