
Forslag til generalforsamlingen i SSF, den 30. marts 2014, dagsordenens punkt 6 
 
Jeg foreslår, at: 
 
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen at ansætte en lønnet kontormedhjælp til at bogføre og 
håndtere de daglige ind- og udbetalinger under den valgte kasserers ledelse. 
 
Forslagsstiller: 
A700 Svend Erik Sokkelund 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Forslag til generalforsamlingen i SSF, den 30. marts 2014, dagsordenens punkt 5 
 
Jeg foreslår, at foreningens vedtægter ændres, som følger: 
 
Ændringsforslag Gældende 
Love, § 6, foreslås ændret til: Love, § 6:
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der 
består af: 
1 formand 
1 sekretær 
1 kasserer 
1 sejladschef 
1 ungdomsleder 
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
3 havneudvalgsmedlemmer. 
 
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således: 
 
I lige år: 
Formanden 
kassereren 
sejladschefen 
ungdomslederen 
2 havneudvalgsmedlemmer 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 
 
I ulige år: 
Sekretæren 
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten 
1 havneudvalgsmedlem 
1 suppleant til bestyrelsen 
1 kasserersuppleant. 
 
Herudover vælges i ulige år: 
1 aktivitetsleder 
1 webredaktør. 
 
Herudover vælges hvert år: 
1 statsautoriseret revisor og 1 kritisk revisor for 
1 år ad gangen. 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der 
består af: 
1 formand, 
1 sekretær, 
1 sejladschef, 
1 ungdomsleder, 
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant, 
3 havneudvalgsmedlemmer, 
1 aktivitetsleder 
 
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således: 
 
I lige år: 
Formanden, 
sejladschefen, 
ungdomslederen, 
2 havneudvalgsmedlemmer, 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 
 
I ulige år: 
Sekretæren, 
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten, 
1 havneudvalgsmedlem, 
1 aktivitetsleder 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 
 
Herudover vælges i ulige år: 
1 webredaktør, 
1 kasserer 
1 kasserersuppleant 
 
Herudover vælges hvert år: 
1 statsautoriseret revisor eller 1 registreret 
revisor og 1 intern revisor for 1 år ad gangen. 



 
Kassererens funktion er til enhver tid at have 
overblik over foreningens økonomi og, når det 
er hensigtsmæssigt, at orientere bestyrelsen eller 
medlemmerne herom. 
 
Den kritiske revisors funktion er at sikre, at 
foreningens økonomiske ressourcer anvendes 
efter generalforsamlingens bestemmelser. 
 
Den statsautoriserede revisors funktion er at 
sikre, at regnskaberne er ført på redelig vis. 
 
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. 

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

 
Begrundelse: 
Jeg foreslår med ovenstående: 
• at generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer vælger en kasserer, der skal have plads i 

bestyrelsen. Kassererens funktion er til enhver tid at have overblik over foreningens økonomi og 
når det er hensigtsmæssigt, at orientere bestyrelsen eller medlemmerne herom. 
 

• at blandt foreningens medlemmer vælger en kritisk revisor, der med uhindret og fuldstændig 
adgang til bilag og nøgletal sikrer, at foreningens økonomiske ressourcer anvendes efter 
generalforsamlingens bestemmelse. 
 

• at aktivitetslederen nedlægges som bestyrelsespost. 
 
Foreningens økonomi skal gøres mere overskuelig. Den økonomiske legalitet af foreningens 
regnskaber er allerede sikret ved den statsautoriserede revision, kommunen kræver, fordi SSF 
modtager tilskud. 
 
En forudsætning for ovenstående er, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at 
ansætte en lønnet kontormedhjælp til at bogføre og håndtere de daglige ind- og udbetalinger.  
 
Aktivitetslederen bør ikke være en del af bestyrelsen, da bestyrelsen ikke, som formanden selv har 
ytret ønske om, skal have flere medlemmer end nødvendigt for at varetage foreningens formål. 
 
Forslagsstiller:  
A700 Svend Erik Sokkelund 


