
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sejlklubben Ulvsund 06 april 2018 
 
Ekstraordinær generalforsamling 06 april 2018 

 
 
På den ordinære generalforsamling, den 23. februar 2018, blev det besluttet at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af de fremlagte forslag til 
vedtægtsændringer, idet generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig i henhold til klubbens 
vedtægter.  
 
Dagsorden:   Velkomst 
 Valg af dirigent 
 Valg af stemmetællere 

Fremlæggelse af Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring §§ 2, 4, 5, 6, 7, 12 
 Eventuelt 
 
 
Ad Velkomst. 

Formanden Jørgen Rasmussen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og 

motiverede afholdelsen. Samtidig konstaterede formanden, at der var mødt 16 stemmeberettigede 

medlemmer. 

Ad Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Birger Andersen som dirigent. Birger blev valgt uden modkandidater. 

Formanden varslede om en kort orientering vedrørende Vordingborg Kommunes administration af 

havne fremadrettet, der vil blive givet efter generalforsamlingen. Formanden overdrog derefter 

generalforsamlingen til den valgte dirigent. 

Birger Andersen konstaterede efterfølgende at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt 

indvarslet og at de ønskede vedtægtsændringer kunne vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, jf. 

klubbens vedtægter. 

Ad Valg af stemmetællere. 

Dirigenten gennemførte efterfølgende valg af stemmetællere. Warny blev valgt med applaus. 

Ad Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring §§ 2, 4, 5, 6, 7, 12. 

Dirigenten bragte efterfølgende de seks forslag på valg enkeltvis, idet formanden motiverede det 
enkelte forslag. 
 
Forslag 1 blev vedtaget enstemmigt. 

Forslag 2 blev vedtaget enstemmigt. 

Forslag 3 blev vedtaget enstemmigt. 

Forslag 4 blev vedtaget enstemmigt. 

Forslag 5 blev vedtaget enstemmigt. 

Forslag 6 blev vedtaget enstemmigt. 

Formanden meddelte efterfølgende, at Vordingborg Kommunes administration af havne og 

interessenter i havnene ville medføre behov for semantiske ændringer i vedtægterne, men at disse 

ikke kunne fremsættes endnu. Der kunne blive tale om en redaktionel rettelse, alternativt at 

ændringerne måtte op på en ny generalforsamling, når der foreligger et grundlag. 

Ad Eventuelt. 



Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til eventuelt, og forespurgte 

generalforsamlingen om behandlingen af vedtægtsændringerne havde givet anledning til punkter til 

eventuelt. Der blev forespurgt om det nye bådejermedlemskab ville medføre yderligere 

medlemsomkostninger til Dansk Sejlunion. Formanden orienterede, at sagen ikke var undersøgt i 

detaljer ved sejlunionen, men at bådejermedlemskabet burde kunne sidestilles med det tidligere 

familiemedlemskab, som kun medførte bidrag for en person til Dansk Sejlunion. Med 

vedtægtsændringen godkendt vil bestyrelsen have fastlagt forholdet til Dansk Sejlunion i forhold til 

den nye medlemskategori. 

Da der ikke var yderligere punkter under eventuelt, afleverede dirigenten generalforsamlingen til 

formanden, der takkede for fremmødet, afsluttede den ekstraordinære generalforsamling, og 

gennemførte den varslede orientering efter generalforsamlingen. 



 
Bilag til referat 

Forslag 1 ændring af § 2 Formål  

 § 2. Formål   

Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved 

afholdelse af kapsejladser og fælles sejladser.  

Ved uddannelse i sejlads, såvel praktisk som teoretisk.  

Varetagelse af fælles interesser vedrørende plads- og havneforhold ved deltagelse i ”Den selvejende 

institution Kalvehave havn”.  

  

Ændres til  

  

§ 2. Formål  

Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved 

afholdelse af kapsejladser og fælles sejladser.  

Ved uddannelse i sejlads, såvel praktisk som teoretisk.  

Varetagelse af fælles interesser vedrørende plads- og havneforhold ved deltagelse i 

havnebestyrelsen Kalvehave Havn og øvrige samarbejdsfora i Vordingborg Havne.  

Sejlklubben Ulvsund er medlem af Dansk Sejlunion, og er forpligtet til at efterleve Dansk 

Sejlunions love og regler.  

  

Motivation:  

  

Konsekvensrettelse med baggrund i nyt ejerforhold under Vordingborg Havne.    

 
Forslag 2 ændring af § 4 Optagelse af medlemmer  

  

§ 4. Optagelse af medlemmer  

Som aktivt medlem af senior afdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.  

Som aktivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 6 til 18 år.  

Et ægtepar eller samlevende par samt hjemmeboende børn under 18 år kan optages under et 

familiemedlemskab.  

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.  

Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ikke har eget fartøj (egen båd) eller fører 

(bestyrer) anden ejers fartøj eller båd.  

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom 

kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.  

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 

generalforsamlingen.  

  



Ændres til  

  

  

§ 4. Optagelse af medlemmer og medlemsstruktur.  

Bådejermedlemskab – Medlemskabet omfatter enhver bådejer eller kommende bådejer, der har 

bådplads i Kalvehave havn, som er fyldt 18 år, og som vil efterleve klubbens regler og 

bestemmelser.  

Basismedlemskab – Medlemskabet omfatter enhver, som ikke har et bådejermedlemskab, men som 

ønsker medlemskab af sejlklubben, og som vil efterleve klubbens regler og bestemmelser. Det kan 

eksempelvis omfatte: bådejere der har båden liggende i anden havn, tidligere bådejere, gaster, 

jollesejlere, kano og kajak sejlere, standup paddling m.m.  

Juniormedlemskab -  Medlemskabet omfatter unge, der er i alderen 6-18 år, og som vil efterleve 

klubbens regler og bestemmelser.  

En bådejer defineres som ejere af både, der har fast plads eller låneplads i Kalvehave havn. En 

bådejer kan ikke være basismedlem. Bestyrelsen træffer beslutning i tvivlstilfælde.  

Bådejeres hjemmeboende børn er omfattet af dennes medlemskab. Der skal dog betales 

juniormedlemskab, såfremt de er aktive i ungdomsafdelingen.  

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret ved generalforsamlinger, således af et 

bådejermedlemskab har to stemmer, øvrige har én stemme pr. medlemskab.  

Medlemskabet gælder for kalenderåret.  

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.  

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom 

kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.  

Æresmedlem betragtes som basismedlem, der er kontingentfri.  

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 

generalforsamlingen.  

Motivation:  

  

På grund af vigende medlemstal samt øget gennemsnitsalder i klubben, skal der søges nye måder, at 

fastholde medlemmer og motivere potentielle nye medlemmer til at melde sig ind i klubben.   

 
Forslag 3 ændring af § 5 Kontingent  

  

§ 5. Kontingent  

Klubbens kontingent fremskrives fra 2012 med en procentsats jf. nettoprisindekset med 

udgangspunkt i kontingentet i 2011 og nettoprisindeks pr. 1. januar 2010.  

Kontingent opkræves helårsvis forud. Er kontingent ikke betalt senest 7 dage forud for ordinær 

generalforsamling, bortfalder stemmeretten og all andre medlemsrettigheder.  



Udebliver beløbet efter påmindelse fra kassereren, og er det ikke indbetalt inden udgangen af 

februar måned, udelukkes medlemmet af klubben.  

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, 

før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.   

Aktive- eller familiemedlemmer, der er førtidspensionist eller folkepensionister betaler halvt 

kontingent.  

Ændres til  

§ 5. Kontingent  

Klubbens kontingent besluttes på generalforsamling FEB 2018 og fremskrives fra 2019 med en 

procentsats jf. nettoprisindekset med udgangspunkt i kontingentet for 2018 og nettoprisindeks pr. 1. 

januar 2018. Den grundlæggende pris er: Bådejerskab kr. 700,00, Basismedlem kr. 350,00 og 

Ungdom kr. 450,00.  

Kontingent opkræves helårsvis forud. Er kontingent ikke betalt senest 7 dage forud for ordinær 

generalforsamling, bortfalder stemmeretten og alle andre medlemsrettigheder.  

Udebliver beløbet efter påmindelse fra kassereren, og er det ikke indbetalt inden udgangen af 

februar måned, udelukkes medlemmet af klubben.  

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, 

før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.  

  

Motivation:  

  

Konsekvensrettelse med baggrund i forlag 2. Bortfalder såfremt forslag 2 nedstemmes. 

 
Forslag 4 ændring af § 6 Udmeldelse og eksklusion  

  

§ 6. Eksklusion  

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens 

beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.  

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 7 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 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom 

vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion 

skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.  

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som er foreskrevet til 

ændring af klubbens vedtægter, jfr. §15.  

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som 

medlem ved en ny generalforsamling, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning 

om eksklusion.  



  

Ændres til  

  

§ 6. Udmeldelse og Eksklusion  

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til Sejlklubben Ulvsund senest den 1. december, 

og at det pågældende medlem har betalt kontingent til Sejlklubben Ulvsund frem til 31. december.  

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen på sin udmeldelse.  

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens 

beslutning herom kræver dog, at mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.  

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 7 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 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom 

vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion 

skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. 

 
Forslag 4 ændring af § 6 Udmeldelse og eksklusion  

  

§ 6. Eksklusion  

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens 

beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.  

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 7 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 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom 

vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion 

skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.  

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som er foreskrevet til 

ændring af klubbens vedtægter, jfr. §15.  

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som 

medlem ved en ny generalforsamling, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning 

om eksklusion.  

  

Ændres til  

  

§ 6. Udmeldelse og Eksklusion  

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til Sejlklubben Ulvsund senest den 1. december, 

og at det pågældende medlem har betalt kontingent til Sejlklubben Ulvsund frem til 31. december.  

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen på sin udmeldelse.  



Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens 

beslutning herom kræver dog, at mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.  

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 7 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 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom 

vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion 

skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. 

 

Forslag 5 ændring af § 7 Ordinær generalforsamling  

   

§ 7. Ordinær generalforsamling  

”Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 

ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.”  

”Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende 

måde.”  

  

Ændres til  

  

§ 7. Ordinær generalforsamling  

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 

ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via klubbens hjemmeside, sociale medier og 

opslag i klubhuset.  

Dagsordenen og forslag til behandling på generalforsamlingen bekendtgøres senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse ved udsendelse af e-mail til medlemmerne.  

  

  

Motivation:  

  

Ændringerne tilgodeser nutidig kommunikation med medlemmerne. 

 
Forslag 6 ændring af § 12 Konstituering  

   

§ 12. Konstituering  

”Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor i blandt 

formanden eller næstformanden er til stede jfr. dog § 6 afsnit 1.”  

  

Ændres til  

  



§ 12. Konstituering  

”Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af dens medlemmer, hvor i blandt formanden 

eller næstformanden er til stede jfr. dog § 6 afsnit 1.”  

   

Motivation:  

  

Konsekvensrettelse af ændringen i § 6    


