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Forslag til vedtægtsændringer til behandling på 

generalforsamlingen d. 31. august 2020 

Motivation: 

Som følge af bestyrelsens beslutning om at ansætte en lønnet administrativ leder (en havnechef), 

der bl.a. skal sørge for at håndtere de daglige ind- og udbetalinger samt sikre overblik over 

foreningens økonomi og daglige funktioner, forsvinder den nuværende kasserer rolle. Bestyrelsen 

ønsker i stedet at ansvaret for den samlede økonomifunktion deles imellem havnechefen og en 

økonomiansvarlig i bestyrelsen.  

Derudover anbefaler DS standardvedtægter at betegnelsen ’kritisk revisor’ benyttes hvorfor det 

foreslås at tilføje ’kritisk’ i relevante paragrafer. 

Vedtægterne skal tilrettes den nye situation, hvorfor bestyrelsen stiller følgende forslag til 

ændring af vedtægterne. Forslaget skal ses som et samlet forslag. 

Forslag 1:. 

Ændring af § 8 Kontingent, pladsleje, skurafgift og haveleje 

I nuværende linje 4 slettes ’kasserer,’ og ’kasserersuppleant’ ændres til ’økonomimedhjælper’. 

Fremtidig tekst i § 8 linje 4 bliver: 

Æresmedlemmer, formand, bestyrelsesmedlemmer, webredaktør, økonomimedhjælper og intern revisor er 

kontingentfri. 

Ændring af § 12 Dagsorden 

Nuværende ’Punkt 9. Valg af kasserer (ulige årstal)’ udgår. De følgende punkter 10-13 ændres til 9-

12. 

Fremtidig tekst i § 12 bliver herefter: 

§ 12 Dagsorden  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år 
5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag 
6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag 
7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser 
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8. Valg af formand (lige årstal) 
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jf. § 15) 
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter (jf. § 15) 
11. Valg af revisorer (jf. § 15) 
12. Eventuelt 

 

Ændring af § 15 Valg til bestyrelse og andre tillidsposter 

Linje 3 i første afsnit ’1 kasserer’ udgår. 

I linje 9 i første afsnit ændres ’3 havneudvalgsmedlemmer’ til ’2 klubhus- og 

havnerepræsentanter’. 

Efter linje 3 i andet afsnit ’formanden’ indføres en ny linje ’1 klubhus- og havnerepræsentant’ 

Linje 7 i andet afsnit ’2 havneudvalgsmedlemmer’ udgår. 

Linje 2 i tredje afsnit ’kassereren’ udgår. 

Efter linje 3 i tredje afsnit ’sekretæren’ indføres en ny linje ’1 klubhus- og havnerepræsentant’ 

Linje 5 i tredje afsnit ’1 havneudvalgsmedlem’ udgår. 

I linje 3 i fjerde afsnit ændres ’kasserersuppleant’ til ’økonomimedhjælper’. 

Linje 3 i femte afsnit tilføjes ’kritisk’ 

Fremtidig tekst i § 15 bliver herefter: 

§ 15 Valg til bestyrelse og andre tillidsposter  
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af:  

• 1 formand 

• 1 sekretær 

• 1 sejlerskoleleder 

• 1 ungdomsleder 

• 1 kapsejladsleder 

• 1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 

• 2 klubhus- og havnerepræsentanter 

• 1 arrangementsleder 
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen således:  
I lige år:  

• formanden 

• 1 klubhus- og havnerepræsentant 

• sejlerskolelederen 

• ungdomslederen 

• kapsejladslederen 

• 1 suppleant til bestyrelsen 
 

I ulige år:  

• sekretæren 
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• 1 klubhus- og havnerepræsentant 

• motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten 

• arrangementslederen 

• 1 suppleant til bestyrelsen 
 

Herudover vælges i ulige år:  

• 1 webredaktør 

• 1 økonomimedhjælper 
 

Herudover vælges hvert år for et år ad gangen:  

• 1 statsautoriseret revisor eller 1 registreret revisor 

• 1 intern kritisk revisor 
 
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. 

 

Ændring af § 17 Bestyrelse – Konstituering m.m. 

I andet afsnit tilføjes ’en økonomiansvarlig,’ således, at fremtidig tekst i § 17 andet afsnit bliver: 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter 

generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med en økonomiansvarlig, et økonomiudvalg samt en næstformand, der 

træder i formandens sted i dennes fravær. 

Ændring af § 18 Bestyrelse – Kontrakt-, løn- og ansættelsesforhold 

Linje 3 ’Kassererens vederlag fastsættes ligeledes af bestyrelsen.’ udgår. 

Fremtidig tekst i § 18 bliver herefter: 

§ 18 Bestyrelse – Kontrakt-, løn- og ansættelsesforhold  
Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med restauratør eller forpagter.  
Bestyrelsen fastsætter løn og arbejdsvilkår for de i SSF ansatte medarbejdere. 

Ændring af § 20 Regnskab – Tegningsret 

Linje 8 ’Beløb, der indsættes på drifts- eller girokonto, kan hæves af kassereren eller i dennes 

fravær af formanden.’ udgår. 

Nuværende linje 9 ’På konti med tilknyttet Dankort må saldoen maksimalt være 20.000 kr.’ 

ændres til: ’På konti med tilknyttet Dankort eller andet debetkort må saldoen maksimalt være 

20.000 kr.’ 

Efter nuværende sætning i linje 9 tilføjes: ’Kortihændehaverne må betale med kortet iht. fuldmagt 

bestemt af bestyrelsen.’ 
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Nuværende linje 10 ’På de øvrige konti kan kun hæves ved underskrift af formand og kasserer i 

forening.’ ændres til: ’På de øvrige konti kan kun udbetales eller overføres ved godkendelse af to i 

forening blandt formand, den økonomiansvarlige i bestyrelsen og den ansatte ansvarlige for 

foreningens administration.’ 

Nuværende linje 11 ændres til: ’Alle regninger samt udbetalingsbilag påtegnes af formanden eller 

den økonomiansvarlige i bestyrelsen og for udvalgenes vedkommende også af et ansvarligt 

udvalgsmedlem. 

Fremtidig tekst i § 20 bliver herefter: 

§ 20 Regnskab – Tegningsret  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
Driftsregnskab 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 den ordinære generalforsamling skal driftsregnskab og status forelægges til godkendelse ved almindeligt 
stemmeflertal.  
Budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år forelægges på den ordinære 
generalforsamling.  
Foreningens penge indsættes i bank.  
På konti med tilknyttet Dankort eller andet debetkort må saldoen maksimalt være 20.000 kr. Kortihændehaverne må 
betale med kortet iht. fuldmagt bestemt af bestyrelsen.  
På de øvrige konti kan kun udbetales eller overføres ved godkendelse af to i forening blandt formand, den 
økonomiansvarlige i bestyrelsen og den ansatte ansvarlige for foreningens administration.  
Alle regninger samt udbetalingsbilag påtegnes af formanden eller den økonomiansvarlige i bestyrelsen og for 
udvalgenes vedkommende også af et ansvarligt udvalgsmedlem.  
Alle sager, der angår låntagning, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre såsom inventar, fartøjer og 
lignende kan kun finde sted efter flertalsbeslutning i bestyrelsen, jf. § 17.  
I alle øvrige forhold tegnes foreningen af formanden.  
I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. 

Ændring af § 21 Revision 

I linje 2 tilføjes ’kritisk,’ således, at fremtidig tekst i § 21 første afsnit bliver: 

§ 21 Revision  
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 1 statsautoriseret revisor eller 1 registreret revisor 
samt 1 intern kritisk revisor, jf. § 15.  

13-08-2020 / Bestyrelsen 


