Referat af ekstraordinær generalforsamlingen den 7. november 2013
i Sundby Sejlforening
Dagsordenen:
Punkt 1. Valg af dirigent
Punkt 2. Bestyrelsens forslag.
Kontingentforhøjelse på kr. 150.- fra og med 2014, samt ændring af foreningens Love § 6. (Bilag 1)
(De fulde forslag kan læses efter referatet.)
Formanden bød velkommen og foreslog Claus Rønnow som dirigent.
Claus Rønnow blev valgt.
Claus fik ordet som dirigent og takkede for valget.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Et stemmeudvalg bestående af Ole, Mogens og Lis blev valgt.
Herefter gik dirigenten videre til
Punkt 2. Forslaget.
Lewis bad om ordet til dagsordenen. Lewis mente at generalforsamlingen var indkaldt mod alle skrevne og uskrevne
regler og at forslaget var en klar bestyrelsesbeslutning og foreslog at afvise dagsordenen og i stedet ændre mødet til
et ordinært medlemsmøde med følgende dagsorden:
Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen orienterer om flersides arbejdsvilkår.
Orientering om bestyrelsens holdning om forpagters ansøgning om ApS.
Havneudvalget orienterer om kommende arbejde på nordre mole.
Bestyrelsen redegør for desavouering af generalforsamlingens beslutning.
Dirigenten takkede Lewis og sagde at forslaget kunne tages op på et senere tidspunkt i debatten, fordi bestyrelsen har
overholdt foreningens Love og reglementer.
432 Johnny Hedegård fik ordet til forretningsordenen. Han mente at forslaget ikke kunne behandles under et, men at
det skulle deles i to forslag, et om kontingentforhøjelse og et om vedtægtsændring.
Dirigenten gav Jonny Hedegård ret og sagde at forslaget vil blive delt op i to elementer når det går til afstemning.
Formanden fik ordet og motiverede forslaget.
459 Inger Pheifer mente, at alt for meget uvedkommende arbejde var gået til kassereren og citerede hvad en kasserer
skal efter bogføringsloven og præciserede hvad sekretærens opgaver var. Herudover foreslog Inger, at bestyrelsen
skulle fordele en del af de opgaver kassereren har til bestyrelsesmedlemmerne. Inger frygtede også, at det næste vil
blive en administrator i stedet for en formand. Inger opfordrede til at stemme imod forslaget.
525 Steen Lykkebo mente ikke bestyrelsen havde overholdt formalia ved at lave et forslag i stedet for to. Steen mente
også at indkaldelsen var meget mangelfuld og jasket sammen. Steen mente den skulle have en længere udredning om
økonomiske konsekvenser og var meget bekymret for ansvaret, hvis kassereren blev afskaffet som valgt person.
Steen foreslog bestyrelsen at undersøge muligheden for ekstern hjælp til kassereren og nævnte i flæng,
foreningsservice, foreningsprogrammer, digitale programmer, eksterne bogholderier, bankservice og meget mere,
uden at nævne noget om økonomien ved alle disse tilkøbte tiltag. Steen mente at forslaget ikke var særlig
gennemtænkt, uoplyst og at det var en ommer.
Dirigenten oplyste at, der er kommet et ændringsforslag fra Jens og Lillian Green (bilag 2)
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929 Per Østergaard gav udtryk for at vi skal følge med tiden og opgaverne i bestyrelsen bliver større og større og
bestyrelsens intentioner var gode nok, men skulle have større bredde og være fremtidssikret. Vi skal prøve at bevare
frivilligheds princippet og foreslog muligheder for oprettelse af forskellige udvalg med hver deres lille speciale.
Per mente også at det måtte være billigere at købe ekstern hjælp i stedet for en ½ dags ansat, at tegningsreglerne var
et problem og at der fortsat skulle vælges en kasserer hvert andet år.
Pers ændringsforslag blev afleveret til dirigenten (bilag 3).
540 Ib Johansen mente, at kassererens arbejde skulle spredes over resten af bestyrelsen.
Dirigenten oplyste, at der nu var i alt 3 forslag og foreslog at afholde en afstemning og at vi bliver nødt til at splitte
bestyrelsens forslag op i 2, et om kontingentforhøjelsen og en ansættelse af en kontormedarbejder.
901 Jørgen mente ikke at der var lagt op til en vedtægtsændring, som det ville kræve for at gennemføre bestyrelsens
forslag. Efter nogle irettesættelser fra salen, undskyldte Jørgen, at han ikke havde læst det ordentligt.
686 Hanne Nielsen kiggede ud over salen og kunne egentlig kun se Tordenskjolds soldater og spekulerede på, hvem
det var, der kunne trækkes på, for at få lavet de opgaver, der bliver talt om skal tages fra kassereren. Forslagene fra
tidligere taler om, at arbejdet skulle fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne kunne også være et problem, fordi de
fleste bestyrelsesmedlemmer var arbejdsramte og give bestyrelsesmedlemmerne flere opgaver kunne betyde, at
færre ville træde ind i bestyrelsen.
432 Johnny Hedegaard mente, at der nu vil blive åbnet op for at de folkevalgte (bestyrelsesmedlemmerne) skal være
aflønnede og ønskede at vide, om bestyrelsen havde tænkt over den glidebane, det åbner op for, for så kunne man
nok forvente, at der var flere der havde lyst, når bestyrelsesarbejdet var aflønnet. Johnny ville også vide om
bestyrelsen havde overvejet, om et medlem må søge stillingen, eller det skal være en udefra.
Næstformanden svarer, at en ansat ikke må være medlem af SSF, ligesom pladsmanden heller ikke må være medlem.
Herefter fortalte næstformanden hvad det kan betyde at være medlem af bestyrelsen. Han forklarede, at han i en
længere periode har brugt 2½-3 timer dagligt plus mange timer i weekender for at leve op til forventningerne fra sig
selv og medlemmerne. Han er nu kørt træt og stopper til forårsgeneralforsamling. Vi gør i bestyrelsen hvad vi kan, og
vi gør det det, fordi vi kan lide at være her, men arbejdsopgaverne er utrolig mange og det er også blevet moderne at
sende en mail, som skal besvares, alting tager tid- vores fritid. Kassererens job er også blevet anderledes, der kommer
bl.a. flere og flere krav fra kommunen om, hvad der skal rapporteres tilbage. Der er mange ting der kræver mere
arbejde. Vi skal på forårsgeneralforsamlingen vælge nogle nye bestyrelsesmedlemmer og Tordenskjolds soldater
(mellem jer i salen), kan ikke bare blive ved med at påtage sig flere og flere opgaver. Vi skal tænke på at det er frivilligt
arbejde og det skulle gerne være sjovt og interessant, ellers er der ingen i fremtiden, der vil påtage sig dette frivillige
arbejde.
Kasseren har lyttet til og kommenterer talerne. Der er i dag blevet sagt, at det kræver kun en ½ dags nogle få måneder
om året. Hvis jeg skal vurdere, kræver det en ½ dags medarbejder hele året, måske med undtagelse af sommerferien.
Der blev også sagt, at man kan samle bilag og sende det ud til en ekstern regnskabsafdeling. Det har vi også undersøgt.
Det koster en hvis ting ud af bukserne og hvem skal klargøre bilagene og sende dem ud? Og sidst vil jer gerne sig, at
jeg har lige fået at vide at Erna, vores tidligere kasserer, i sin tid har sagt at det ville være rart med en medarbejder og
Jørgen, vores forrige kasserer, også har udtalt det samme. Det er også mig der har sagt til bestyrelsen, at det her kan i
ikke være bekendt at byde et arbejdsramt medlem om at gøre.
627 Gert Hansen har den opfattelse at bestyrelsens forslag har mange kvaliteter, og at der skal være en politisk valgt
kasserer der er med til at lægge den økonomiske strategi og være ansvarlig over for generalforsamlingen. Gert foreslår
at vi beholder en valgt kasserer og får en betalt forretningsfører der driver alt det administrative.
525 Steen Lykkebo mener bestyrelsen skal sætte sig ned og prioritere arbejdsopgaverne og se om det kan gøres på en
anden måde, eller gør bestyrelsen det fordi, ”det plejer vi at gøre”. Vi skal beholde den valgte kasserer som
bestyrelsesmedlem og betale os til eksterne resurser og vi mangler stadig at høre hvad bestyrelsens forslag koster.
929 Per Østergaard mener, at det skal stå i vedtægterne, at en ansat ikke må være medlem af foreningen. Og med
hensyn til afstemningen mener Per ikke at dirigenten lige kan køre, om man vil have en ansat eller ej.
Næstformandens svar på flere spørgsmål:
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Vi har været ude og undersøge priser for ekstern hjælp og fundet det alt for dyrt.
Vi har også undersøgt markedet for programmer og det er ikke lykkedes at finde et program, hvor vi kunne køre vores
dagligdag ind uden problemer.
Vi har ud over egentlig regnskab også et krævende medlemskartotek, skurregistrering og bådpladser. Vi er åbne for
muligheder og vurderer løbende ”gode tilbud”.
Vi har lavet en beregning, der viser, at det koster ca. 220.000 kr. for en ansat ½ tids medarbejder.
Dagens talere har udtrykt en vis bekymring omkring, hvis den ansatte holder op eller bliver uvenner med bestyrelsen.
Vi har samme forhold omkring pladsmanden og de problemer skulle der være taget hånd om i ansættelseskontrakten,
som er udarbejdet i samarbejde med fagforeningen og at den ansatte har kun een ansvarlig kontaktperson i
bestyrelsen.
Hvis det kommer til en ansættelse, vil det fremgå i annoncen, at den ansatte ikke må være medlem af SSF. Vi har det
samme forhold med pladsmanden, det behøver derfor ikke stå i vedtægterne.
42 Ib Petersen mener at dilemmaet her er, at vi har dobbelt så mange medlemmer som bådpladser og frygter en
medlemsflugt af ikke-bådejere ved en kontingentforhøjelse.
Dirigenten gør opmærksom på, at der er et forslag fra Jens og Lillian Green og beder dem motivere forslaget inden en
afstemning. (Bilag 2)
69 Finn Hirshals ønsker at vide, om bestyrelsen har tænkt over at bevare kassererposten og supplere med betalt
ekstern hjælp.
Formanden har ordet. Vi er i dag ude i så mange input fra talerne, at bestyrelsen har behov for en pause til at snakke
lidt sammen på kontoret.
Dirigenten meddeler, at der nu er et kvarters pause, så bestyrelsen kan snakke sammen.
Efter pausen genoptager dirigenten generalforsamlingen og næstformanden er den første taler.
Næstformanden meddeler at bestyrelsen trækker sit forslag og bestyrelsen kommer med et nyt forslag der lyder:
Kontingentforhøjelse på kr. 150.- fra og med 2014.
Vi gør det her for at have muligheden for at gå ud og tilkøbe eksterne ydelser, men det er vigtigt at beslutningen
kommer nu og ikke til forårsgeneralforsamlingen, det vil betyde at vi mister indtægten i 2014.
473 Lillian green motiverer deres forslag og mener at en kontingentforhøjelse til alle er uretfærdig, derfor har i
forslaget omfordelt kontingentforhøjelsen og mener at det samme beløb vil komme ind. (se bilag 2)
524 Jørgen Seiner synes det er i orden at have en kasserer og få lavet bogføringen på stedet af et firma, det er ikke så
dyrt som man siger og præsenterer en herre fra et låneinstitution, der gerne vil være kasserer sammen med et firma,
der bogfører her på stedet med de bogføringsmidler, der er i vores maskiner.
420 Leif Henriksen har stor sympati for at få ansat en og ved fra egen tid i bestyrelsen hvor meget arbejde, der bliver
udført, men at det nu kun drejer sig om financieringen og ingen vedtægtsændringer. Kontingentforhøjelsen vil åbne
for muligheden for at arbejde videre og løse problemet.
432 Johnny Hedegaard vil gerne have uddybet hvorfor det er lige 150 kr. og ikke et andet beløb.
560 Lewis anbefaler at vi ikke stemmer ja til dette forslag, det kan vente til den ordinære generalforsamling.
865 Riber mener det er bedst at tilslutte sig ideen om købe tjenester af et firma og at man kunne om disponere
indtægterne på forskellig måde.
525 Steen Lykkebo går ind for bestyrelsens nye forslag, økonomien skal være i orden før man kan disponere.
524 Jørgen Seiner synes at Ole Steffesen skulle præsentere sig for generalforsamlingen og allerede nu introducere sig
som en evt. ny kasserer.
Næstformanden: Det vi gerne vil er, at sikre driften af vores klub og det kræver en oplæringstid at gå ind som kasserer,
så det er en god ide at begynde samarbejdet allerede nu. Bestyrelsen laver ikke nogen ansættelse før det har været
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bragt op på et medlemsmøde hvor det kan blive diskuteret. Alt i alt er der kommet mange muligheder fra
forsamlingen og de vil blive gennemarbejdet i bestyrelsen.
Dirigenten spurgte om der var en, som ville arbejde sammen med kassereren indtil forårsgeneralforsamlingen og
måske blive valgt som ny kasserer.
686 Hanne Nielsen vil, sammen med andre, til forårsgeneralforsamlingen fremsætte et forslag om, at der kommer to
personer mere i bestyrelsen, som kasserer og valgt næstformand.
358 Ole Steffesen præsenterer sig og vil, under forudsætning af, at der kommer nogle ændringer, som der nu er lagt
op til og at der bliver taget nogle af de administrative opgaver ud af kassererjobbet, så det ikke var en ½ tids stilling, vil
Ole gerne overveje at stille op som kasserer.
Dirigenten oplyser at der nu er to forslag og at bestyrelsens forslag er det mest vidtgående og det stemmer vi om
først.
Der stemmes skriftligt.
Ved afstemningen er der 95 stemmeberettiget.
Forslaget blev vedtaget med 58 ja, 34 nej, og 1 blank.
Kontingentstigning på kr. 150,- for alle medlemmer fra og med 2014 er vedtaget.
Der var ikke flere, der ønskede ordet og dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden for en afsluttende bemærkning. Tak for en god generalforsamling med mange velmenende råd og jeg
håber der er mange af jer, der vil være mulige emner når der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen slut kl. 2032
Dirigent: Claus Rønnow

Referent: Poul Christensen
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Bilag 1

Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S.
Medlem af Dansk Sejlunion, DIF/DOK
CVR.: 53014518

Udsendt til medlemmerne pr. post

Du indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 7. november 2013
kl. 1900 i Sundby Sejlforening.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kontingentforhøjelse på kr. 150.- fra og med 2014, samt ændring af foreningens
Love § 6 og § 10 som herunder
Ændringsforslag

Gældende

I Love § 6 foreslås følgende ændringer
Herudover vælges i ulige år:
1 webredaktør,
1 kasserer
(Slettes)
1 kasserersuppleant (Slettes)

Love § 6
Herudover vælges i ulige år:
1 webredaktør,
1 kasserer
1 kasserersuppleant

(Det følgende 2 afsnit slettes)
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og
kasserersuppleant, der begge vælges i ulige år.
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og
bogføring efter principperne i bogføringsloven.

Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og
kasserersuppleant, der begge vælges i ulige år.
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og
bogføring efter principperne i bogføringsloven.

Love § 10
(Det med rødt markerede er ændring eller nyt)
Bestyrelsen ansætter en regnskabskyndig
kontormedarbejder.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab med status 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 forelægges på generalforsamlingen i
marts.
Foreningens penge indsættes i bank.
Beløb, der indsættes på check- eller girokonto, kan
hæves af kontormedarbejderen eller i dennes
fravær af formanden. På de øvrige konti kan kun
hæves ved underskrift af formand og
kontormedarbejder i forening.
Alle regninger samt…

Tlf.: 32 59 35 80

www.sundby-sejlforening.dk

Love§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab med status 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 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…

E-mail ssf@sundby-sejlforening.dk

Bank Nordik reg. nr. 6506 konto 3050513512

Giro: 705 6516

Motivering.
Kassereren har meddelt at hun fratræder med udgangen af denne valgperiode, til
generalforsamlingen 2014.
Kassererposten har med tiden ændret sig fra at være et mindre post hvor kassereren tog
imod kontingenter og andre ydelser, betalte foreningens regninger og lavede et enkelt
årsregnskab for at bestyrelsen og medlemmerne kunne følge med i hvad der skete på den
økonomiske side.
Nu er kassererposten blevet væsentlig mere krævende.
Bestyrelse har bedt kassereren lave en foreløbig arbejdsbeskrivelse, det blev til 3
maskinskrevne A4 sider.
For kort at nævne nogle af arbejdsopgaverne.
 Udarbejdelse af årsregnskaber og budgetter
 Bogføring af alle ind- og udbetalinger
 Vedligeholdelse af medlemskartoteket
 Afstemning og beregning af moms, vand- og elafgift
 Udarbejdelse af ansøgninger til kommunen og Folkeoplysningen m.m.
 Opgørelse varmeregnskab
 Udskrivning af fakturaer til restauratør, naboklubber og annoncører m.m.
 Likviditetsberegninger
 Besvarelse af spørgsmål fra medlemmer, bestyrelse og pladsmand.



Derudover er der alm. Blækspruttearbejde som:
Sørge for, at der altid er kopipapir, konvolutter, kuglepenne, div. printerpatroner o.lign. til
kopimaskinen, stemmesedler til generalforsamling osv.

Bestyrelsen foreslår derfor, at kasserer og kasserersuppleant erstattes med en ansat
halvdags regnskabskyndig kontormedarbejder.
For at kunne gøre det, kræver det en ændring af foreningens love.
Et lønnet personale er væsentlig dyrere en den nuværende kasserers honorar, og for delvis
at finansiere lønudgifterne foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på kr. 150.- fra og
med 2014

Med venlig hilsen
Bestyrelsens

Tlf.: 32 59 35 80

www.sundby-sejlforening.dk

E-mail ssf@sundby-sejlforening.dk

Bank Nordik reg. nr. 6506 konto 3050513512

Giro: 705 6516

Bilag 2

Til bestyrelsen i Sundby Sejlforening

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlins den 7. november 2013

Vedr.:
Dagsordenens punkt 2. Kontingentforhøjelse, foreslår undertegnede følgende ændring:
Kontingentet for aktive medlemmer forhøjes med kr. 100r- til kr. 1.100,- pr. ar
Kontingentet for B-aktive (passive) samt medlelnmer af ungdomsafdelingen
forhøjes med
kr. 50,- til henholdsvis kr. 550,- og 450,- pr. år

Dertil en forhøjelse af kvadratmeterprisen for
både med plads på land eller i vand med

Medl. Nr. 179 Jens Green Jensen

\i ,

kr. 10,- pr. m2 tIlW.240,-

pr. m2

Medl.

,,,.\,, i

/ \u \ J.11,,,r",\a/v,._
/'\
Begrundelse:
Gennem mange år har vi erfaret, at forholdsvis mange medlemmer har udmeldt sig nar vi forhøjede
kontingentet, betalte ekstraordinære kontingenter og ændrede betalingen til en gang om årret.

Med dette ændringsforslag håber vi at forhindre en større medlemsafgang og samtidig fa dækket
den samme udgift til en ansat, som den af bestyrelsen foreslåede.
Udfra tallene i20I2 regnskabet har vi beregnet en indtægt på ca. 135.000,-.

Bilag 3
SSF Generalforsamlin g 7 I 1 | 2AI3

Lovændringsforslag vedr. punkt 2

lov$6
Herudover vælges i ulige år:
l webredaktør,
1 kasserer
Generalforsamlingen vælger særskilt en kasserer. Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og
bogføring efter principperne i bogføringsloven.

Lov $ 10

Bestyrelsen kan ansætte en regnskabskyndig kontormedarbejder eller på anden måde helt eller
delvis betale for udførelsen afkasserens opgaver.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.........
Forenings penge indsættes i en bank.
Beløb, der indsættes på check- eller girokonto, kan hæves af kasserer eller kontormedarbejder eller i
disses fravær af formanden. På de øvrige konti kan kun hæves ved underskrift af formand og
kasserer eller kontormedarbejder i forening.
Hvis der i en periode ikke er en valgt kasserer, overtager næstformanden f denne{ funktion med
samme opgaver og rettigheder.
Alle regninger samt. ..

