Referat af Sejlklubben Snekkens ekstraordinære generalforsamling.
Tirsdag d. 27.3.18 kl. 19.00 i klublokalet under restauranten.

Fremmødte:
12 aktive medlemmer.

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent:
Keld Gerdrup blev valgt. Han konstaterede, at indkaldelsen var lovlig og rettidig.

2.

Ændring af vedtægternes §4, §5, §7 stk.2 og 4:
Keld læste vedtægtsændringerne op, hvorefter de fremmødte enstemmigt vedtog forslagene.

Den nye tekst i paragrafferne er vist nedenfor:
§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som ved indmeldelsen tilslutter sig foreningens formål.
Optagelse af mindreårige kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.
Klubben har følgende medlemskategorier:
Aktive voksne (medlemmer over 25 år)
Ægtefæller/samlevere til aktive voksne
Juniorer (medlemmer under 25 år)
Passive medlemmer
Æresmedlemmer
Stk.2. Ejere eller medejere af fartøjer kan ikke være passive medlemmer.
Stk. 3. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af
bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse kan den optagelsessøgende begære
spørgsmålet forelagt for den følgende generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at udnævne æresmedlemmer. Til æresmedlem kan udnævnes medlemmer,
der har gjort en særlig indsats for klubben. Æresmedlemmer har de samme rettigheder som aktive
medlemmer.

§5 KONTINGENT
Klubbens kontingent fastsættes for ét år af gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet fastsættes særskilt for:
Aktive voksne
Ægtefæller/samlevere til aktive voksne
Juniorer
Passive

Stk. 2. Søskende til et kontingentbetalende juniormedlem får reduceret kontingentet med 50%.
Stk. 3. Kontingentet opkræves helårsvis forud.
Stk. 4. Æresmedlemmer er kontingentfri.
§7 Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Medlemmerne
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved e-mail, bekendtgørelse på klubbens hjemmeside og opslag i
klublokalet.
§ 7 stk. 4: Passive medlemmer har ikke stemmeret. Øvrige medlemmer, der fyldt 18 år, og som har været
medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, har én stemme. Stemmeret kan kun
udøves ved personligt fremmøde.

(Ændringen af vedtægterne blev alle godkendt på den ordinære generalforsamling d. 28.2.18, men da vi
ikke var medlemmer nok, jfr. vedtægternes § 15, skal ændringerne endelig vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling.)

Ref. HA

