
 

 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær Generalforsamling i Aarhus Sejlklub 

7. januar kl. 18.30 i jollehuset (Ungdomsafdelingen), Aarhus Sejlklub 

På den ordinære Generalforsamling blev vedtaget ændringer af klubbens vedtægter. Da 

bestemmelsen i vedtægternes § 15 om tilstedeværelse af mindst 20 % af de stemmeberettigede 

medlemmer ikke var opfyldt, indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 

forslaget ville kunne vedtages med 2/3 stemmers flertal uden hensyn til antal fremmødte, jf. 

vedtægternes § 15 stk. 2.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Forslag til vedtægtsændringer 

Flg vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget på den ordinære Generalforsamling 25. nov. 

2019: 

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 

  

Medlemskontingent fastsættes hvert år på 

klubbens ordinære generalforsamling i januar 



måned. Kontingentet opkræves helårsvis og 

gælder for perioden 1.januar til 31. december. 

Kontingentet er forfaldent til betaling 1. februar 

§5, stk 3: 

Har et medlem ikke senest 1. februar betalt 

kontingent pålægges et strafgebyr på 10% af 

kontingentet. 

måned. Kontingentet opkræves helårsvist og 

gælder for perioden 1.februar til 31. januar. 

Kontingentet er forfaldent til betaling 1. marts. 

  

Har et medlem ikke senest 1. marts 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. 

§6, stk 2: 

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. 

  

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. 

  

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 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. 

§ 13 stk. 3, sidste punktum ændres til: Driftsregnskab, status, budgetforslag og forslag til 

kontingentsatser fremlægges i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Ændringerne i vedtægterne træder i kraft straks, dog således at der ikke afholdes generalforsamling 

i januar 2020. Gyldige medlemskaber af klubben for 2019 forlænges kontingentfrit til 1. februar 

2020. 

  

  

3. Evt. 

På bestyrelsens vegne 

Jørgen Ringgaard 

Formand 

 


