
Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til ”Vedtægter for Rønbjerg sejlklub” til behandling under 

generalforsamlingens dagsorden punkt 5 Indkomne forslag på den ordinære generalforsamling den 27. 

februar 2020. 

Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne, og føler at en justering af teksten enkelte steder vil være til gavn 

for klubben. 

Forslagene skal behandles enkeltvis (paragraf for paragraf), således alle forslag ikke falder, hvis ét forslag 

falder. 

Formuleringer for de fremsendte forslag kan ændres yderligere på selve generalforsamlingen, ved 

dirigentens ledelse. 

Gældende formulering Bestyrelsens ændringsforslag Begrundelse 

§ 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 

Som aktivt eller passivt medlem i 

seniorafdelingen kan bestyrelsen 

optage enhver, der er fyldt 18 år. 

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. 

 

Der er udtaget begrænsning om 

at bådejere eller lejere af 

bådpladser skal være aktive 

medlemmer. Vi mener at alle 

penge i kassen er gode penge. 

Hvis en bådejer ikke ønsker at 

være en aktiv del af klubben, og 

dermed ikke deltage i klubbens 

aktiviteter, så kan han/hun godt 

bidrag med et beløb til klubben i 

form af et passivt medlemskab. 

Men man kan ikke deltage i 

klubbens aktiviteter, herunder 

fælles søsætning m.v., hvis man 

er passivt medlem. Vi skal således 

som klub gøre os så attraktive 

med tilbud af aktiviteter, at 

bådejere og bådplads lejere af 

den grund ønsker at være aktive 

medlemmer. 

§ 6 Klubbens kontingent 

fastsættes for et år ad gangen på 

den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet opkræves helårligt 

forud og er forfalden til betaling 

den 1. april. Til medlemmer med 

aktiv mailadresse fremsendes 

opkrævning pr. mail. Evt. rykker 

udsendes den 15. april som 

brevforsendelse med tillagt 

rykkergebyr. Bliver denne ikke 

betalt regnes det for udmeldelse 

af klubben. 

(Tilføjelse) 

§ 6 Klubbens kontingent 

fastsættes for et år ad gangen på 

den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet opkræves helårligt 

forud og er forfalden til betaling 

den 1. april. Til medlemmer med 

aktiv mailadresse fremsendes 

opkrævning pr. mail. Evt. rykker 

udsendes den 15. april som 

brevforsendelse med tillagt 

rykkergebyr. Bliver denne ikke 

betalt regnes det for udmeldelse 

af klubben. 

Indmeldelse herefter kan kun ske, 

Det står ikke helt klart, at man 

først kan genoptages som 

medlem, hvis man betaler 

restancen. Man kan stadig melde 

sig ud rettidigt, og melde sig ind 

uden at skulle betale for et år, 

men man kan ikke bare ”lade stå 

til” uden at betale for restancen. 

Vi ønsker at lette kassereren for 

sit arbejde med at skrabe penge 

ind, og ”tvinger” hermed 

medlemmer til at tage en aktiv 

beslutning, og melde sig ud, når 

man får opkrævningen. Hvis 

klubben først har sendt rykker ud, 



såfremt det udestående 

(kontingent og rykkergebyr) 

betales. Det betyder at hvis man 

ønsker først at melde sig ind året 

efter, skal man betale det man 

skylder fra året, hvor man fik 

rykkergebyret. 

 

kan man ikke undgå at skulle 

betale restance, hvis man ønsker 

at blive medlem igen. 

§ 7 

Bestyrelsen kan ekskludere et 

medlem, når særlige forhold giver 

anledning dertil. Vedkommende 

skal, inden bestyrelsen træffer sin 

afgørelse have haft lejlighed til at 

fremføre sit forsvar, og han/ hun 

kan kræve, at spørgsmålet om 

eksklusion afgøres på den 

førstkommende 

generalforsamling. Endeligt kan 

et medlem ekskluderes, når det 

efter forslag af mindst 15 

medlemmer vedtages på en 

generalforsamling. I alle tilfælde, 

hvor en eksklusion skal behandles 

på en generalforsamling, har 

vedkommende medlem krav på 

at få meddelelse herom senest 3 

dage før generalforsamlingen. 

Spørgsmålet om eksklusion skal 

optages som et særligt punkt på 

dagsordenen. 

Generalforsamlingens beslutning 

om eksklusion kræver samme 

majoritet som ved ændring af 

klubbens vedtægter, jfr. § 17. Et 

medlem, der er ekskluderet ved 

en generalforsamlingsbeslutning, 

kan kun optages som nyt medlem 

ved en ny 

generalforsamlingsbeslutning. 

Her kræves samme majoritet som 

ved beslutning om eksklusion. 

(Tilføjelse) 

§ 7 

Bestyrelsen kan ekskludere et 

medlem, når særlige forhold giver 

anledning dertil. Vedkommende 

skal, inden bestyrelsen træffer sin 

afgørelse have haft lejlighed til at 

fremføre sit forsvar, og han/ hun 

kan kræve, at spørgsmålet om 

eksklusion afgøres på den 

førstkommende 

generalforsamling. Endeligt kan 

et medlem ekskluderes, når det 

efter forslag af mindst 15 

medlemmer vedtages på en 

generalforsamling. I alle tilfælde, 

hvor en eksklusion skal behandles 

på en generalforsamling, har 

vedkommende medlem krav på 

at få meddelelse herom senest 3 

dage før generalforsamlingen. 

Spørgsmålet om eksklusion skal 

optages som et særligt punkt på 

dagsordenen. 

Generalforsamlingens beslutning 

om eksklusion kræver samme 

majoritet som ved ændring af 

klubbens vedtægter, jfr. § 17. Et 

medlem, der er ekskluderet ved 

en generalforsamlingsbeslutning, 

kan kun optages som nyt medlem 

ved en ny 

generalforsamlingsbeslutning. 

Her kræves samme majoritet som 

ved beslutning om eksklusion. 

Den ekskluderede kan søge 

afgørelsen afprøvet som klagesag 

ved DIF-idrættens 

tvistløsningssystem, idet DIF 

retningslinjer for eksklusion 

følges af klubben. (link: DIF jura 

om eksklusion) 

 

Bestyrelsen ønsker at synliggøre, 

at klubben har styr på 

eksklusionsreglerne, således at 

hvis vi kommer i en situation, 

hvor vi bliver nødt til at 

ekskludere et medlem, så er der 

hold i beslutningen, og sagen 

bliver gennemført under 

overholdelse af DIF retningslinjer. 

Det giver endvidere et evt. 

ekskluderet medlem umiddelbar 

adgang til regelsættet, således 

han/hun ved, hvordan sagen vil 

blive gennemført, og hvilke 

rettigheder han/hun har som 

ekskluderet medlem.   

§ 9 

Generalforsamlingen har, med de 

indskrænkninger, som disse 

vedtægter foreskriver, den 

højeste myndighed i alle klubbens 

(Tilføjelse) 

§ 9 

Generalforsamlingen har, med de 

indskrænkninger, som disse 

vedtægter foreskriver, den 

Bestyrelsen ønsker at sikre at 

fremmøde er nødvendig, for at 

beslutninger tages i direkte 

dialog. Herved undgås endvidere 

at ét medlem kan samle så 



anliggender. Den ordinære 

generalforsamling, der afholdes 

hvert år i 1. kvartal, indkaldes 

med mindst 14 dages varsel ved 

skriftlig meddelelse til klubbens 

medlemmer, vedlagt dagsorden. 

Forslag, der ønskes forelagt 

generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest den 

10. januar, og disse forslag 

optages i dagsordenen. 

Stemmeret har alle medlemmer 

over 18 år, der har været medlem 

af klubben de seneste 3 måneder 

før generalforsamlingen, og som 

ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan kun udøves ved 

personligt fremmøde, eller ved 

skriftlig fuldmagt, som afleveres 

på generalforsamlingen. 

Fuldmagt skal være underskrevet.  

højeste myndighed i alle klubbens 

anliggender. Den ordinære 

generalforsamling, der afholdes 

hvert år i 1. kvartal, indkaldes 

med mindst 14 dages varsel ved 

skriftlig meddelelse til klubbens 

medlemmer, vedlagt dagsorden. 

Forslag, der ønskes forelagt 

generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest den 

10. januar, og disse forslag 

optages i dagsordenen. 

Stemmeret har alle medlemmer 

over 18 år, der har været medlem 

af klubben de seneste 3 måneder 

før generalforsamlingen, og som 

ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan kun udøves ved 

personligt fremmøde, eller ved 

skriftlig fuldmagt, som afleveres 

på generalforsamlingen. 

Fuldmagt skal være underskrevet. 

Hvert fremmødt 

stemmeberettiget medlem kan 

maksimalt medbringe én gyldig 

fuldmagt hver. 

 

mange stemmer at de 

fremmødtes stemmer er i 

undertal.   

§ 11 

Generalforsamlingen vælger sin 

dirigent, der ikke må være 

medlem af bestyrelsen, til at 

styreforhandlingerne. 

Generalforsamlingens 

beslutninger træffes ved simpelt 

stemmeflertal, bortset fra 

vedtægtsændringer, eksklusion 

og beslutning om klubbens 

opløsning. Dirigenten bestemmer 

afstemningsmåden. Dog skal på 

begæring af blot et af de 

fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer, afstemning og valg 

foregå skriftligt, ligesom alle 

afstemninger om eksklusion skal 

være skriftlige. 

Generalforsamlingens 

beslutninger indføres i en 

protokol, hvor også referat af 

forhandlingerne optages i det 

omfang dirigenten bestemmer. 

 

§ 11 

Generalforsamlingen vælger sin 

dirigent, der ikke må være 

medlem af bestyrelsen, til at 

styreforhandlingerne. 

Generalforsamlingens 

beslutninger træffes ved simpelt 

stemmeflertal, bortset fra 

vedtægtsændringer, eksklusion 

og beslutning om klubbens 

opløsning. Dirigenten bestemmer 

afstemningsmåden. Dog skal på 

begæring af blot et af de 

fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer, afstemning og valg 

foregå skriftligt, ligesom alle 

afstemninger om eksklusion skal 

være skriftlige. 

Generalforsamlingens 

beslutninger indføres i referat. 

 

Bestyrelsen mener at det bør 

være et beslutningsreferat, der 

skal være dokumentationen for 

den afholdte generalforsamling. 

Diskussioner og bemærkninger er 

meget omfangsrigt at medtage, 

og har ikke været medtaget de 

seneste mange år. 

§ 13 

Bestyrelsen er klubbens daglige 

ledelse og repræsenterer klubben 

i alle forhold. De vedtagne 

beslutninger og foretagne 

§ 13 

Bestyrelsen er klubbens daglige 

ledelse og repræsenterer klubben 

i alle forhold. De vedtagne 

beslutninger og foretagne 

Der er behov for en 

konsekvensrettelse, idet der nu 

er to års valgperiode, med 

overlap mellem de tre 

medlemmer, så skal der jo ikke 



handlinger forpligter klubben i 

henhold til lovene. Bestyrelsen 

består af en formand, en 

næstformand/sekretær og en 

kasserer. Den ordinære 

generalforsamling vælger først 

tre medlemmer til bestyrelsen jf. 

§ 10. pkt 8 , og vælger derefter en 

af disse til formand jf. §10. pkt.9. 

Valgperioden er to år for alle 

bestyrelsesmedlemmer. Aktive 

medlemmer og æresmedlemmer 

er valgbare til bestyrelsen. 

Genvalg kan finde sted. 

 

handlinger forpligter klubben i 

henhold til lovene. Bestyrelsen 

består af en formand, en 

næstformand/sekretær og en 

kasserer. Den ordinære 

generalforsamling vælger først 

medlemmer til bestyrelsen jf. § 

10. pkt 8a og 8b , og vælger 

derefter en af disse til formand jf. 

§10. pkt.9. Valgperioden er to år 

for alle bestyrelsesmedlemmer. 

Aktive medlemmer og 

æresmedlemmer er valgbare til 

bestyrelsen. Genvalg kan finde 

sted. 

 

vælges ”tre” medlemmer hvert 

år. 

§ 14 

Bestyrelsen konstituerer sig selv 

senest 14 dage efter 

generalforsamlingen på et 

bestyrelsesmøde. 

Konstitueringen skal resultere i 

udpegning af en kasserer og en 

næstformand/sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden. Bestyrelsen er 

kun beslutningsdygtig, når mindst 

formanden eller næstformanden 

er til stede, i formandens forfald 

indtræder næstformanden i hans 

sted. Over bestyrelsens 

forhandlinger føres en protokol. 

Foreningen tegnes af formanden. 

Ved økonomiske dispositioner 

kræves dog underskrift af såvel 

formanden og kassereren. I alle 

sager der angår køb, salg eller 

pantsætning af fast ejendom eller 

løsøre kræves underskrift af den 

samlede bestyrelse.  

§ 14 

Bestyrelsen konstituerer sig selv 

senest 14 dage efter 

generalforsamlingen på et 

bestyrelsesmøde. 

Konstitueringen skal resultere i 

udpegning af en kasserer og en 

næstformand/sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden. Bestyrelsen er 

kun beslutningsdygtig, når mindst 

formanden eller næstformanden 

er til stede, i formandens forfald 

indtræder næstformanden i hans 

sted. Over bestyrelsens 

beslutninger føres et referat. 

Foreningen tegnes af formanden. 

Ved økonomiske dispositioner 

kræves dog underskrift af såvel 

formanden og kassereren. I alle 

sager der angår køb, salg eller 

pantsætning af fast ejendom eller 

løsøre kræves underskrift af den 

samlede bestyrelse. 

Bagatelgrænsen for underskrift 

går ved  

A:3.000 

B:5.000 

C:7.000 kr.,  

men alle dispositioner skal 

fremgå af bestyrelsesreferater 

eller fremgå som en del af 

budgetrammen. 

 

Bestyrelsen er klar over, at der 

ligger et stort ansvar ved at 

forvalte klubbens økonomi. 

Bestyrelsen har den opfattelse, at 

driften for året er bundet op på 

det budget, som fremlægges på 

årets generalforsamling. 

Bestyrelsen ønsker derfor en 

mere smidig administration, frem 

for en rigid protokol-føring.  

Bestyrelsen ønsker at drift, der 

går inden for budgettets rammer, 

ikke skal føres til protokol med 

underskrifter, endvidere ønsker vi 

at kunne betale regninger, uden 

at skulle samles og skrive 

beslutninger under, hvis det er 

under et vidst beløb. 

Ved oprettelse af udvalg i løbet af 

året, afsætter vi økonomi til dem, 

men her føres det til referat efter 

et bestyrelsesmøde, så derved 

opretholder vi naturligvis behovet 

for at dokumentere beslutninger 

med økonomiske konsekvenser.  

 

På bestyrelsens vegne 

Lars Stoklund Pedersen. 

Formand 



 


