Generalforsamling 15. juni 2021
Forslagsændringer til Hadsund Sejlklubs Vedtægter
Gult = slettes
Rød = forslag
Nuværende vedtægter

Forslag til rettelse

Punkt 1.
§ 2.2: Foreningens medlemmer skal tilgodeses
bedst muligt. Ved uoverensstemmelser skal det
ske ud fra en rækkefølge i prioriteter:
1. aktiviteter for sejlbåd, motorbåd og
ungdom
2. sejlbrætsaktiviteter
3. vinterbadning
4. betalende gæster
5. sponsorer
6. kano og kajak
7. organisationer (ud over Dansk
Sejlunion) klubben er medlem af
8. andet

Pkt. 3 slettes

Pkt. 7 klubben er Medlem af FLID

Punkt 2.
§ 4.1: Sejlklubbens regnskabsåret er fra 1.
januar til 31. december.
I forbindelse med omlægningen af
regnskabsåret løber regnskabet, der begynder 1.
oktober
dog kun til 31. december 2018
Punkt 3.
§ 4.2: Der er ordinær generalforsamling
afholdes 1. lørdag i marts måned.

Det med gult er ikke gældende mere, det var
skrevet ind i forbindelse med regnskabsåret blevet
flyttet. Der slettes

§ 4.2: Den ordinære generalforsamling
afholdes 1. lørdag i marts måned.

Punkt 4.
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§ 5.4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af dens medlemmer,
hvoriblandt formanden (eller evt. næstformand)
er til stede. I formandens forfald indtræder
næstformanden i dennes sted. I tilfælde af
stemmelighed er formandens (hhv.
næstformandens) stemme afgørende. Der føres
protokol over bestyrelsens forhandlinger,
beslutninger og handlinger.

Punkt 5.
§ 6.1: Der skal betales for brug af klubbens ting
og materiel, ved medlemskab og eller gebyr.
Ikke medlemmer kan også tilbydes at benytte
klubbens faciliteter imod betaling. Gældende
prisliste skal omfatte priser for gæster, samt
gebyrer for medlemmer og evt. forskellige
former for medlemskaber og disses forskellige
rettigheder. Prislisten offentliggøres på
havnekontoret og hjemmesiden.
Punkt 6.
§ 6.3: Der udsendes årligt et arbejdsskema
sammen med indkaldelsen af
generalforsamlingen. Alle medlemmer med
bådplads har pligt til at aflevere skemaet i
udfyldt stand senest 1. december samme år.
Afleveres skemaet ikke rettidigt betragtes det
som om medlemmet ønsker at betale.

§ 5.4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af dens medlemmer,
hvoriblandt formanden (eller evt. næstformand)
er til stede. I formandens forfald indtræder
næstformanden i dennes sted. I tilfælde af
stemmelighed er formandens (hhv.
næstformandens) stemme afgørende. Der
udarbejdes et referat føres protokol over
bestyrelsens forhandlinger, beslutninger og
handlinger.

§ 6.1: Der skal betales for brug af klubbens ting
og materiel, ved medlemskab og eller gebyr.
Ikke medlemmer kan også tilbydes at benytte
klubbens faciliteter imod betaling. Gældende
prisliste skal omfatte priser for gæster, samt
gebyrer for medlemmer og evt. forskellige
former for medlemskaber og disses forskellige
rettigheder. Prislisten offentliggøres ved på
havnekontoret og på hjemmesiden.

§ 6.3: Der udsendes årligt et arbejdsskema 1.
december. Alle medlemmer med bådplads har
pligt til at aflevere skemaet i udfyldt stand
senest 31. december. Afleveres skemaet ikke
rettidigt betragtes det som om medlemmet
ønsker at betale.

Punkt 7.
§ 7.2: Bådpladser anvises af styregruppen
Havn, og både må kun ligge på de anviste
pladser. Omgruppering af bådpladser kan finde
sted, såfremt der er ændringer i bådenes antal
eller størrelse, og alle medlemmer må finde sig
i at få anvist anden plads end de tidligere
havde.

§ 7.2: Bådpladser anvises af styregruppen
Havn, og både må kun ligge på de anviste
pladser. Omgruppering af bådpladser kan finde
sted, såfremt der er ændringer i bådenes antal
eller størrelse, og alle medlemmer skal må
finde sig i acceptere at få anvist en anden plads
end den de havde tidligere havde.

Punkt 8.
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§ 8.0: Bestyrelse.
Sejlklubbens bestyrelse består af 7
generalforsamlingsvalgte medlemmer.
Bestyrelsmedlemmerne vælges for 3 år ad
gangen, men kan genvælges. År 1 afgår 2
medlemmer, og år 2, 2 medlemmer og år 3, 3
medlemmer.
På generalforsamlingen vælges 1 suppleant for
1 år ad gangen.

§ 8.0: Bestyrelse.
Sejlklubbens bestyrelse består af 7
generalforsamlingsvalgte medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad
gangen, men kan genvælges. Startende med år
2021 afgår 3 medlemmer, og 2022 afgår 2
medlemmer og 2023 afgår 2 medlemmer.
På generalforsamlingen vælges 1 suppleant for
1 år ad gangen.

Gult mangler et E

Punkt 9.
§ 8.3 Stemmeret har alle myndige, der har
været medlem af klubben i de sidste 3 måneder
før generalforsamlingen, og som ikke er i
restance. Umyndige kan repræsenteres ved
dennes værge som kan stemme på medlemmets
vegne. Stemmeberettigede medlemmer kan
afgive en skriftlig fuldmagt til et andet
stemmeberettiget medlem, dog kan dette
medlem kun medbringe én fuldmagt.
Punkt 10.
§ 8.5: Valgbar til bestyrelsen er myndige
medlemmer. Genvalg kan finde sted. Listevalg
kan ikke finde sted. Ved indtrædende ledighed i
valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig
selv. Kandidater til bestyrelsen og andre hverv
skal være til stede under generalforsamlingen
eller have givet fuldgyldigt tilsagn om at være
kandidat.

§ 8.3 Stemmeret har alle myndige, der har
været medlem af klubben i de sidste 3 måneder
før generalforsamlingen, og som ikke er i
restance. Umyndige kan repræsenteres ved
dennes værge som kan stemme på medlemmets
vegne. Stemmeberettigede medlemmer kan
afgive én skriftlig fuldmagt til et andet
stemmeberettiget medlem, dog kan dette
medlem kun medbringe én fuldmagt. SMS
godtages ikke.
§ 8.5: Valgbar til bestyrelsen er myndige
medlemmer. Genvalg kan finde sted. Listevalg
kan ikke finde sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder sin
bestyrelsespost inden for valgperioden,
indtræder suppleanten i det fratrædende
bestyrelsesmedlems sted. Fratræder flere
bestyrelsesmedlemmer, indtræder suppleanten i
ét af bestyrelsesmedlemmernes sted, mens
bestyrelsen supplerer sig selv i forhold til de
øvrige ledige bestyrelsesposter.
Kandidater til bestyrelsen og andre hverv skal
være til stede under generalforsamlingen eller
have givet skriftligt tilsagn om at være
kandidat.
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Punkt 11.
§ 8.8: Generalforsamlingens beslutninger
træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre
specifikke regler fastsætter andet. Dirigenten
bestemmer måden der stemmes på. Dog skal
afstemning og valg forgå skriftligt, hvis blot ét
stemmeberettiget medlem ønsker det. Har en
generalforsamling truffet afgørelse i en sag,
kan denne ikke på ny bringes op på samme
generalforsamling.

træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre

Punkt 12.
§ 8.9: Generalforsamlingens beslutninger og
forhandlinger indføres i en protokol, i det
omfang dirigenten bestemmer. Protokollen
underskrives af dirigenten.

§ 8.9: Generalforsamlingens beslutninger og
forhandlinger indføres i et referat, i det omfang
dirigenten bestemmer. Referatet underskrives
af dirigenten.

Punkt 13.
§ 9.1: Til udmeldelse kræves, at det sker
skriftligt til bestyrelsen inden 1. januar med
virkning fra 1. april, eller inden 1. juli med
virkning fra 1. oktober. Kontingent samt evt.
bådplads- eller vinterleje skal dog fortsat
betales, indtil medlemmet har fjernet sine
ejendele/båd fra området.

§ 9.1: Til udmeldelse kræves, at det sker
skriftligt til bestyrelsen inden 1. januar med
virkning fra 1. maj, eller inden 1. juli med
virkning fra 1. november. Kontingent samt evt.
bådplads- eller vinterleje skal dog fortsat
betales, indtil medlemmet har fjernet sine
ejendele/båd fra området.

Punkt 14.
§ 9.3: Efter forslag af mindst 10 medlemmer
kan forslag til eksklusion optages som et punkt
på dagsordenen til en generalforsamling, og
kan vedtages ved almindeligt flertal.
Medlemmet som foreslås ekskluderet har krav
på meddelelse herom (almindeligt brev) senest
3 dage før generalforsamlingen, ligesom
vedkommende har adgang til denne, med ret til
at forsvare sig.

på meddelelse herom (anbefalet brev) senest
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