Aarhus 9. nov. 2019.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AARHUS SEJLKLUB
Kære medlemmer af Aarhus Sejlklub
Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Aarhus Sejlklub mandag den 25. november
2019 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i Sejlsportscentret.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år
Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer som beskrevet i bilag 1. Beslutning herom
kræver kvalificeret flertal.
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Regnskabet vil være tilgængeligt på Aarhus Sejlklubs hjemmeside og fremlagt i klubhus senest
mandag 18. november 2019.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Ringgaard
Formand
Forud for generalforsamlingen vil der kl. 17.30 være en rundvisning i Sejlsportscentret.
Der er fællesspisning kl. 18:00 med den traditionelle menu, skipperlabskovs. Maden koster 50
DKK. Tilmelding til spisning, senest mandag 18. nov. 2018, via nem tilmeld på
www.aarhussejlklub.dk, hvor også betalingen sker. Tilmelding kan også ske på liste lagt frem i
klubhuset, forudsat at der samtidig betales via Mobile Pay.
Vi håber at se rigtig mange af jer!

Vedr. pkt 6 og 7: Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
1) Formanden modtager genvalg
2) På valg er:
a. Jesper Andersen (genopstiller ikke

b. Kenneth Meier-Andersen (genopstiller)
c. Steen Hinrichsen, Fartøjsinspektør (genopstiller ikke)

Bilag 1.
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægterne:
Eksisterende formulering

Forslag til ny formulering

§4, stk 2:
Klubben optager medlemmer i følgende
afdelinger:
-

Afdeling 1: Bådejere
Afdeling 2: Øvrige aktive medlemmer
over 18 år
Afdeling 3: Passive medlemmer
Afdeling 4: Optimistsejlere og juniorer
under 18 år
Afdeling 5: Æresmedlemmer

Klubben optager medlemmer i følgende
afdelinger:
-

Afdeling 1: Bådejere
Afdeling 2: Øvrige aktive medlemmer
over 18 år
Afdeling 3: Støttemedlemmer
Afdeling 4: Optimistsejlere og juniorer
under 18 år
Afdeling 5: Æresmedlemmer
Afdeling 6: Familie til medlemmer under
18 år (og som ikke er aktivt sejlende)

§ 5, stk 1:
Medlemskontingent fastsættes hvert år på
klubbens ordinære generalforsamling i
november måned. Kontingentet opkræves
helårsvis og gælder for perioden 1.januar til
31. december. Kontingentet er forfaldent til
betaling 1. februar

Medlemskontingent fastsættes hvert år på
klubbens ordinære generalforsamling i januar
måned. Kontingentet opkræves helårsvist og
gælder for perioden 1.februar til 31. januar.
Kontingentet er forfaldent til betaling 1. marts.

§5, stk 3:

Har et medlem ikke senest 1. marts betalt
kontingent pålægges et strafgebyr på 10% af
kontingentet.

Har et medlem ikke senest 1. februar betalt
kontingent pålægges et strafgebyr på 10% af
kontingentet.
§6, stk1:
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker
skriftligt til klubben inden 1. december, og at
det pågældende medlem har betalt sit
kontingent for perioden frem til udgangen af
december, fra hvilket tidspunkt udmeldelsen
har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig
bekræftelse.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker
skriftligt til klubben inden 1. januar, og at det
pågældende medlem har betalt sit kontingent
for perioden frem til udgangen af januar, fra
hvilket tidspunkt udmeldelsen har virkning.
Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

§6, stk 2:

Har et medlem i restance ikke betalt
kontingent og strafgebyr inden udgangen af
marts og ikke reageret på kassererens
henvendelse efter yderligere 8 dage, kan
bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel
eksludere vedkommende på grund af

Har et medlem i restance ikke betalt
kontingent og strafgebyr inden udgangen af
februar og ikke reageret på kassererens
henvendelse efter yderligere 8 dage, kan
bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel

eksludere vedkommende på grund af
kontingentrestance. Et medlem, der er
ekskluderet på grund af kontingentrestance,
kan optages på ny mod betaling af skyldigt
kontingent.

kontingentrestance. Et medlem, der er
ekskluderet på grund af kontingentrestance,
kan optages på ny mod betaling af skyldigt
kontingent.

§7, stk 2:
Den ordinære generalforsamling, der afholdes
hvert år i november måned, indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved annoncering i
klubblad og/eller ved anden skriftlig
meddelelse.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes
hvert år i januar måned, indkaldes med mindst
6 ugers varsel med foreløbig dagsorden ved
annoncering på klubbens hjemmeside og/eller
ved anden skriftlig meddelelse. Endelig
dagsorden bekendtgøres med mindst 14 dages
varsel ved annoncering på klubbens
hjemmeside og/eller ved anden skriftlig
meddelelse.

§7, stk 3:
Dagsorden bekendtgøres med indkaldelsen.
Forslag, der ønskes forelagt
generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
bestyrelsen i hænde senest d. 1. oktober.
Forslagene skal optages på dagsordenen. Det
skal af indkaldelsen fremgå, hvilke forslag der
eventuelt kræver kvalificeret flertal for at
kunne vedtages.

Foreløbig dagsorden bekendtgøres med
indkaldelsen. Forslag, der ønskes forelagt
generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
bestyrelsen i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen. Forslagene skal optages
på den endelige dagsorden. Det skal af den
endelige dagsorden fremgå, hvilke forslag der
eventuelt kræver kvalificeret flertal for at
kunne vedtages.

§13, stk 2:
Bestyrelsen skal inden 20. oktober afgive
driftsregnskab for det foregående regnskabsår
og status pr 30. september til revisorerne.

Bestyrelsen skal inden 15.december afgive
driftsregnskab for det foregående regnskabsår
og status pr 30. september til revisorerne.

§ 14, stk 2:
Revisorerne skal hvert år i oktober gennemgå
det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og
status forsynes med påtegning. Hver af
revisorerne har til enhver tid adgang til at
efterse regnskab og beholdninger.

Revisorerne skal hvert år i december
gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og
status forsynes med påtegning. Hver af
revisorerne har til enhver tid adgang til at
efterse regnskab og beholdninger.

Begrundelse for ændringsforslagene
§4, stk 2:
1) Afdeling 3: Da meningen med det passive medlemskab har udviklet sig sådan, at det
opfattes som medlemskab for folk, der ønsker at støtte klubben, men i øvrigt ikke er aktive
i henhold til afdelingerne 1,2 og 4 finder vi det passende at justere denne formulering, når
vi nu er ved at justere vedtægter

2) Ny afdeling 6: Mange forældre (familiemedlemmer) til aktive optimistsejlere og juniorer
engagerer sig meget i ungdomsarbejdet og yder en stor frivillig indsats. De har ytret ønske
om at dette også udmønter sig i et formelt tilknytningsforhold til klubben i form af et
medlemskab. Vi synes at dette engagement skal påskønnes og foreslår derfor oprettelse af
denne nye kategori for medlemskab.
§7, stk 2:
1) Dette forslag indebærer at generalforsamlingen flyttes fra november til januar.
Begrundelsen er, at placeringen i november og de dertil hørende øvrige frister giver en
meget meget stram tidsmargin til færdiggørelse af regnskab og overdragelse af dette til
revisorerne. Det mest almindelige er, at der er ca. 3 måneder fra regnskabsafslutning til
fremlæggelse af revideret regnskab. I dette forslag bliver det lidt mere – det skyldes at
december er julemåned. Man kunne også have valgt at flytte regnskabsåret, så det følger
kalenderåret, men det har vi valgt ikke at foreslå for fortsat at sikre, at budgetbeslutninger
er vel på plads inden disponering af den nye sæson starter.
2) Vi foreslår også en justering vedr. indkaldelse af generalforsamlingen. Dette for at sikre at
alle medlemmer i god tid er informeret om både tidspunkt, forventet dagsorden og fristen
for at indsende forslag til beslutning på generalforsamlingen.
De øvrige ændringsforslag er konsekvensændringer som følge af ændringerne i §7.

