
 

Vallensbæk Sejlklub 

 Vallensbæk den 17.03.2015  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2015 
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19 i klubhuset  

Generalforsamlingen afholdes som følge af ændringerne i vedtægterne, vedtaget på den ekstraordinære 
generalforsamling den 27. november 2014. Der er kun gået fire måneder siden generalforsamlingen i 
november 2014, hvor de fleste punkter på nedenstående dagsorden allerede blev drøftet, og hvor 
budgettet frem til december 2015 blev besluttet. Det skal dog ikke afholde nogen i at møde op til 
generalforsamlingen. Tværtimod, benyt lejligheden for et hyggeligt samvær med sejlerkammeraterne og en 
snak om den kommende sejlsæson.  

1. Valg af dirigent 
  

2. Formandens beretning 

2.1. En kort, mundtlig beretning forelægges på generalforsamlingen.  
 

3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1.9. til 31.12.2014 
3.1. Regnskabet er vedlagt. 

 
4. Godkendelse af budget for det følgende år samt fastsættelse af kontingenter  

4.1. Budget og kontingenter er allerede besluttet på generalforsamlingen i november 2014.   
 

5. Indkomne forslag 
5.1. Forslag, indsendt fra klubmedlem Lennart Larsen: 

Med henvisning til vores vedtægter fremsendes hermed forslag til klubbens generalforsamling i 
marts måned 2015: 
 

5.1.1.  Forslag nr. 1 
Tilføjelse til vores vedtægter. Som nyt og sidste afsnit i § 4: 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom 
kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 16. 
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 
generalforsamlingen. 
 
Motivation 
Dansk Sejlunions minimumskrav til medlemsklubbernes vedtægter indeholder ovenstående 
ordlyd. Ved godkendelsen af tilføjelsen bringer VSK sine vedtægter i overensstemmelse med 



kravet fra Dansk Sejlunion. 
 

5.1.2.  Forslag nr. 2.: Ændring i § 9 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Godkendelse af budget for det følgende år samt fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
8. Information fra Vallensbæk Havn 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn, hvoraf den ene vælges af samtlige 
medlemmer af Vallensbæk Sejlklub, mens de øvrige vælges af klubbens havneindskydere 
10. Eventuelt 
”Det følgende” ændres til indeværende.  
 
Motivation 
”Det følgende” var korrekt da generalforsamlingen lå sidst på året; ”indeværende” vil være 
korrekt, når generalforsamlingen ligger først på året. 
 
Med ændring 
Fastholdes hidtidig praksis om, at budget fremlægges i starten af regnskabsåret. 
 
Uden ændring 
Medfører, at bestyrelsen skal fremlægge et budget for det kommende år altså 9-21 måneder 
ud i fremtiden. 
 

5.1.3.  Forslag nr. 3.  Ændring til tidspunkt for betaling af kontingent § 5 
Klubbens kontingent samt eventuelt indmeldelsesgebyr bliver vedtaget for et år ad gangen på 
den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal mindst være det, som Dansk Sejlunion 
kræver for at opnå tilskud eller lån. Ægtefæller til aktive medlemmer, pensionister, unge 
under uddannelse under 25 år og forældre til juniorer kan blive aktive medlemmer til nedsat 
kontingent. 
Kontingentet bliver opkrævet helårsvis forud pr. 1. februar med sidste frist for betaling 28. 
februar. Ved senere betaling kan der opkræves et administrationsgebyr. Medlemmer, der 
bliver indmeldt efter den 1. juli, betaler halvt kontingent.  
Februar ændres til 1. april 
Februar ændres til 30. april 
 
Motivation 
Hidtidig praksis har været, at generalforsamlingen vedtog et budget og at opkrævning lå ca. 
tre måneder fremme i tiden. 
 
Men ændring 
Ligger tidspunktet for betaling af kontingent fortsat kort tid efter vedtagelsen af kontingentet 
på generalforsamlingen. 
 
Uden ændring 
Er tidspunktet for betaling af kontingent rykket 11 måneder frem i tiden på grund af 



ændringen af tidspunktet for generalforsamlingen ved vedtægtsændringen i november 2014. 
 
Bestyrelsens kommentar/indstilling til oven nævnte tre forslag: 
Bestyrelsen har planlagt en generel opdatering af vedtægterne til forelæggelse senest på 
generalforsamlingen i marts 2016. 
 
Bestyrelsen foreslår derfor, at de tre forslag fra Lennart Larsen medtages i arbejdet med 
opdateringen af vedtægterne. 
 

6. Valg til bestyrelsen 
I henhold til vedtægterne (§ 13) skal der vælges næstformand, kasserer samt to 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af: 
Søren Bo Christiansen som næstformand 
Peter Jensen som kasserer 
Mogens Saigal og Henrik Mütze som bestyrelsesmedlemmer  
 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant   
Bestyrelsen forslår genvalg af revisorerne Bent Madsen og Anders Fogh samt Bjarne 
Nielsen som revisorsuppleant. 
  

8. Information fra Vallensbæk Havn   
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn   
  

10. Eventuelt 

Bestyrelsen 

 


