Sejlklubben Snekken, Vordingborg
Generalforsamling onsdag d. 28.2.2018 kl. 19.00

Dagsorden:
*Valg af dirigent
*Bestyrelsens beretning for det forløbne år
*Behandling af indkomne forslag:
1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §4, §5, §7 stk. 2 og 4.
Se nedenstående bilag.
2. Et medlem fremsætter forslag om etablering af el-spil ved beddingen.
*Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
*Fastlæggelse af kontingent.
*Valg af formand.
*Valg af kasserer (ikke på valg i år).
*Valg af den øvrige bestyrelse.
*Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
*Orientering om arbejdet og status omkring nyt klubhus.
*Eventuelt.

Klubbens regnskab og budget henlægges i klublokalet senest tirsdag 20.2.18.
Regnskabsinteresserede kan ved henvendelse til kassereren få regnskab og budget tilsendt som pdf-fil.

Klubben er – vanen tro- vært med en forfriskning og et par stykker smørrebrød.
Vel mødt
Bestyrelsen

Ændring af vedtægterne:
§4: Formålet med vedtægtsændringerne er et ønske om et ægtefælle/samlevermedlemsskab med rabatordning i
forhold til et alm. aktivt medlemskab. - Og vi vil gerne gøre medlemsskabet tydeligere.
Ægtefælle/samlevermedlemsskabet giver samme rettigheder, herunder stemmeret som et aktivt medlemsskab.
Vi ønsker at fastholde ungdommen og forlænger juniormedlemsskabet fra 20 til 25 år
§5 Her indføjes det ny ægtefælle/samleverkontingent og i stk.2 giver vi søskende i ungdomsafdelingen 50% rabat
§7 stk. 2: Vi ønsker ikke at være bundet af, at generalforsamlingen absolut skal afholdes i marts måned.
§7 stk. 4: Vi nedsætter aldersgrænsen for stemmeret fra 19 til 18 år.
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.

