
Bestyrelsens	  forslag	  til	  generalforsamlingen.	  

	  

	  

	  

	  

Forslag	  1	  

§	  20	  under	  havnen	  	  

Gæstesejlere,	  som	  henligger	  i	  havnen,	  skal	  betale	  et	  af	  bestyrelsen	  fastsat	  beløb	  pr.	  påbegyndt	  
døgn.	  

Medlemmer	  uden	  plads	  i	  havnen	  skal	  betale	  et	  af	  bestyrelsen	  fastsat	  gebyr	  .	  

SSF	  er	  medlem	  af	  frihavnsordningen.	  

	  

ERSTATTER	  	  

Gæstesejlere,	  som	  henligger	  i	  havnen	  skal	  betale	  et	  af	  bestyrelsen	  fastsat	  beløb	  pr.	  påbegyndt	  
døgn.	  

Medlemmer	  uden	  plads	  i	  havnen	  skal	  betale	  det	  halve	  af	  denne	  takst.	  

SSF	  er	  medlem	  af	  frihavns	  ordningen.	  

	  

Motivation:	  

Da	  man	  indførte	  ordlyden,	  at	  medlemmer	  uden	  plads	  betaler	  halv	  takst	  af	  gæstesejlere,	  var	  
dagspriserne	  meget	  lavere;	  og	  vi	  synes	  ikke,	  det	  skal	  være	  gæstesejlertakst,	  der	  skal	  styre	  
prisen	  for	  vores	  medlemmer.	  

I	  første	  omgang	  foreslår	  vi,	  at	  det	  bliver	  40,-‐	  kr.	  pr.	  påbegyndt	  døgn.	  

	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  



	  

Forslag	  2	  	  

§	  6	  under	  havnen	  

Bestyrelsen	  fører	  en	  ekspektanceliste	  for	  tildeling	  af	  havneplads.	  For	  at	  blive	  optaget	  på	  
ekspektancelisten	  skal	  ansøgning	  skriftligt	  meddeles	  bestyrelsen	  mellem	  den	  1.	  december	  og	  
1.	  februar	  hvert	  år.	  Ledigblevne	  pladser	  tildeles	  efter	  rækkefølgen	  på	  ekspektancelisten.	  
Medlemmer	  med	  højst	  anciennitet,	  og	  som	  er	  tilmeldt	  ekspektancelisten,	  har	  ret	  til	  at	  få	  anvist	  
en	  plads,	  der	  er	  blevet	  ledig,	  også	  selv	  om	  pladsen	  kan	  rumme	  et	  større	  fartøj	  end	  det,	  der	  
bliver	  søgt	  plads	  til.	  Tildeling	  af	  fast	  plads	  bekendtgøres	  på	  hjemmesiden	  og	  opslagstavlen.	  
Fartøjer	  over	  13	  m	  længde	  kan	  ikke	  tildeles	  havneplads.	  Medlemmer	  med	  fast	  plads	  i	  havnen,	  
der	  ikke	  agter	  at	  anvende	  pladsen	  i	  en	  længere	  periode	  p.g.a.	  reparation	  eller	  lignende,	  har	  
pligt	  til	  at	  meddele	  dette	  til	  havneudvalget,	  således	  at	  de	  ledigblevne	  pladser	  kan	  finde	  
anvendelse	  som	  lånepladser	  

	  

ERSTATTER:	  

	  

Bestyrelsen	  fører	  en	  ekspektanceliste	  for	  tildeling	  af	  havneplads.	  For	  at	  blive	  optaget	  på	  
ekspektancelisten	  skal	  ansøgning	  skriftligt	  meddeles	  bestyrelsen	  mellem	  den	  1.	  januar	  og	  1.	  
marts	  hvert	  år.	  Ledigblevne	  pladser	  tildeles	  efter	  rækkefølgen	  på	  ekspektancelisten.	  
Medlemmer	  med	  højst	  anciennitet,	  og	  som	  er	  tilmeldt	  ekspektancelisten,	  har	  ret	  til	  at	  få	  anvist	  
en	  plads,	  der	  er	  blevet	  ledig,	  også	  selv	  om	  pladsen	  kan	  rumme	  et	  større	  fartøj	  end	  det,	  der	  
bliver	  søgt	  plads	  til.	  Tildeling	  af	  fast	  plads	  bekendtgøres	  på	  hjemmesiden	  og	  opslagstavlen.	  
Fartøjer	  over	  13	  m	  længde	  kan	  ikke	  tildeles	  havneplads.	  Medlemmer	  med	  fast	  plads	  i	  havnen,	  
der	  ikke	  agter	  at	  anvende	  pladsen	  i	  en	  længere	  periode	  p.g.a.	  reparation	  eller	  lignende,	  har	  
pligt	  til	  at	  meddele	  dette	  til	  havneudvalget	  således,	  at	  de	  ledigblevne	  pladser	  kan	  finde	  
anvendelse	  som	  lånepladser	  

	  

Motivation:	  

Havneudvalget	  vil	  gerne	  have	  mulighed	  for	  hurtigere	  at	  uddele	  ledige	  havnepladser,	  til	  gavn	  
for	  nye	  pladslejere	  og	  økonomien	  i	  foreningen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Forslag	  3	  

§16	  under	  love	  

pladsleje	  	  240,-‐	  kr.	  pr.	  påbegyndt	  kvm.	  

	  

ERSTATTER:	  

Pladsleje	  230,-‐pr.kvm	  

	  

Motivation:	  

Det	  er	  kun	  beløbets	  størrelse,	  der	  skal	  besluttes.	  

Dette	  vil	  kunne	  tilføre	  foreningen	  	  ca.	  60.000,-‐	  kr.	  pr.	  år,	  som	  kan	  bruges	  til	  forestående	  
vedligehold	  af	  havnen.	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  


