Forslag til Generalforsamlingen 2019

Overlade d. 8/1 2019

Forslag nr. 1
I forbindelse med renovering af mastekranen har Ingolf Grau i 2017 imod tidligere generalforsamlings beslutning om
ikke at udbetale løn, udbetalt løn til sig selv 7500 kr. Det fremgik ikke af formandsberetning tværtimod eller af
fremlagt regnskab. Som besluttet på tidligere GF udbetaler Rønbjerg Sejlklub Ikke løn for frivilligt arbejde, derfor skal
de 7500 kr. tilbagebetales.
Forslag nr. 2
Der mangler et bilag hvor Ingolf Grau har udbetalt 1970 kr. til sig selv i forbindelse med renovering af mastekranen.
Når der mangler bilag må det betragtes som løn indtil andet er bevist og derfor skal de 1970 kr. tilbage betales.
Forslag nr. 3
Ingolf Grau æresmedlemsskab skal inddrages. Vi kan ikke have et æresmedlem der som kassere har udbetalt løn til
sig selv. Rønbjerg Sejlklub skal overholde lovgivningen og vedtægter.
Forslag nr. 4

Vedtægtsændring § 5

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Bådejere og lejere af bådpladser i Rønbjerg havn optages kun som aktive medlemmer. Som aktivt medlem i
juniorafdelingen optages enhver under 25 år, der kan bestå
følgende prøve: Svømme mindst 100 m. iført sejlertøj og redningsvest indenfor 10 min. Prøve skal
aflægges over for ungdomslederen inden optagelse tillades. For optagelse af medlemmer under
18 år kræves skriftlig accept fra forældre/værge. Passive medlemmer optages ikke i juniorafdelingen.
Bestyrelsen kan ved særlige lejligheder eller ved en generalforsamling udnævne æresmedlemmer,
Såvel blandt medlemmerne som blandt udenforstående personer, når disse har ydet en særlig
fortjenstlig indsats.
§ 5. ændres til
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er
fyldt 18 år. Bådejere og lejere af bådpladser i Rønbjerg havn optages kun som aktive medlemmer. Som aktivt medlem i juniorafdelingen optages enhver under 25 år, der kan bestå
følgende prøve: Svømme mindst 100 m. iført sejlertøj og redningsvest. Prøve skal
aflægges over for ungdomslederen inden optagelse tillades. For optagelse af medlemmer under
18 år kræves skriftlig accept fra forældre/værge. Passive medlemmer optages ikke i juniorafdelingen.

MVH Bent Lanng Sørensen

