Jægerpris Sejlklub
Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer på Generalforsamlingen d. 25. oktober 2012

Begrundelse for § 5 stk. 2. og 3. og § 6 stk. 2.:
Fristen for kontingentbetaling blev i 2008 ændret samtidig med den nye dato for generalforsamling, det har i
praksis vist sig at være vanskeligt for kassereren at overholde fristenerne, da denne i samme periode skal
afslutte regnskab, og aflevere ansøgninger til kommunen om lokaletilskud m.m.
Bestyrelsen mener derfor, at de gamle datoer umiddelbart før sæsonstart i foråret er bedre.

Nuværende tekst:
Kontingent
§5
Stk. 1. Klubbens kontingent samt omkostninger (rykkergebyr) i forbindelse med
kontingentopkrævning
fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling.
Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar og skal være betalt senest den 1. februar.
Stk. 3. Betaler et medlem ikke kontingentet senest den 1. februar, og klubben derfor må udsende
ny opkrævning, tillægges den nye opkrævning et rykkergebyr. Betalingsfristen for den fornyede
opkrævning er den 1. marts. Opkrævningen påføres teksten ”Restance udover 1. marts medfører
eksklusion” jf. § 6, stk. 2.
Stk. 4. Udover ovennævnte kontingent kan der opkræves særskilt betaling for de enkelte afdelingers/
udvalgs aktiviteter.

Udmeldelse og eksklusion
§6
Stk. 1. Udmeldelse betragtes som gyldig, når skriftlig anmodning herom er meddelt bestyrelsen
med minimum 14 dages varsel, og vedkommende medlem har betalt kontingent til foreningen
frem til den dato, hvorfra udmeldelsen er varslet. Medlemmet har krav på at modtage bestyrelsens
skriftlige bekræftelse på udmeldelsen.
Stk. 2. Hvis et medlem i kontingentrestance fortsat undlader at indbetale sit kontingent samt
rykkergebyr
senest 1. marts efter modtagelse af den fornyede kontingentopkrævning, jf. § 5, stk. 3, betragtes
medlemmet uden yderligere varsel som værende ekskluderet af Jægerspris Sejlklub.

Ny tekst:
Kontingent
§5
Stk. 1. Klubbens kontingent samt omkostninger (rykkergebyr) i forbindelse med
kontingentopkrævning
fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling.
Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling den 1. marts og skal være betalt senest den 1. april.
Stk. 3. Betaler et medlem ikke kontingentet senest den 1. april, og klubben derfor må udsende
ny opkrævning, tillægges den nye opkrævning et rykkergebyr. Betalingsfristen for den fornyede
opkrævning er den 1. maj. Opkrævningen påføres teksten ”Restance udover 1. maj medfører
eksklusion” jf. § 6, stk. 2.
Stk. 4. Udover ovennævnte kontingent kan der opkræves særskilt betaling for de enkelte afdelingers/
udvalgs aktiviteter.

Udmeldelse og eksklusion
§6
Stk. 1. Udmeldelse betragtes som gyldig, når skriftlig anmodning herom er meddelt bestyrelsen
med minimum 14 dages varsel, og vedkommende medlem har betalt kontingent til foreningen
frem til den dato, hvorfra udmeldelsen er varslet. Medlemmet har krav på at modtage bestyrelsens
skriftlige bekræftelse på udmeldelsen.
Stk. 2. Hvis et medlem i kontingentrestance fortsat undlader at indbetale sit kontingent samt
rykkergebyr
senest 1. maj efter modtagelse af den fornyede kontingentopkrævning, jf. § 5, stk. 3, betragtes
medlemmet uden yderligere varsel som værende ekskluderet af Jægerspris Sejlklub.

Begrundelse for §7 stk. 2. og 3. :
Sargassoposten eksisterer ikke længere, en udsendelse af skriftlig indkaldelse koster i øjeblikket klubben kr.
1.500,- inkl. porto og brevpapir. Bestyrelsen ønsker derfor fremover at have mulighed for at benytte elektronisk
kommunikation.

Nuværende tekst:

Generalforsamling
§7
Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som fremgår af nærværende vedtægter,
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt, så vidt muligt i 4. kvartal. Indkaldelse
til ordinær generalforsamling meddeles skriftligt overfor medlemmerne med mindst 3 ugers
varsel. Annoncering i foreningens klubblad ”Sargassoposten” gælder for lovlig indkaldelse.
Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal være anført i den skriftlige indkaldelse og
udfærdiges
af bestyrelsen i henhold til foreningens vedtægter.

Ny tekst:

Generalforsamling
§7
Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som fremgår af nærværende vedtægter,
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt, så vidt muligt i 4. kvartal. Indkaldelse til
ordinær generalforsamling kan meddeles elektronisk via e-mail eller skriftligt overfor medlemmerne
med mindst 3 ugers varsel. Medlemmer som ønsker skriftlig indkaldelse fremsendt, kan skriftligt
anmode kassereren om dette.
Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal være anført i indkaldelsen og udfærdiges af
bestyrelsen i henhold til foreningens vedtægter.

