
Generalforsamling i Kolding Sejlklub 2023 

Forslag til generalforsamlingen 

 

Jeg har følgende to forslag til opdatering af klubbens vedtægter. 

 

Forslag 1: §14 Ordinær Generalforsamling 

 

Nuværende 

 
 

Den 2. sætning foreslås ændret til: 

Bestyrelsen skal med mindst 3 ugers varsel indkalde generalforsamlingen……… 

 

Den 3. sætning foreslås ændret til: 

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til 

bestyrelsen senest den 15. februar. Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 

generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Dagsorden punkt 4 foreslås ændret til: 

4. Orientering fra Udvalgsformænd. 

 

(Forslag til ændringer er skrevet som: Kursiv) 

 

Begrundelse for forslag. 

Ændring af 2. sætning 

De 8 dages varsel er meget kort varsel til årets vigtigste begivenhed for klubben. 



 

Ændring af 3. sætning 

Det er helt rimeligt, at bestyrelsen skal have god tid til at overveje medlemmers forslag om 

vedtægtsændringer, og det vil typisk være nødvendigt med et bestyrelsesmøde, hvor forslaget gennemgås. 

Alle andre forslag, der typisk vil vedrøre klubbens aktiviteter eller indkøb af udstyr, behøver ikke at blive 

gennemgået af den samlede bestyrelse inden de fremlægges på generalforsamlingen. 

 

Ændring af dagsorden punkt 4 

Ifølge §17a skal bestyrelsen sørge for at der altid er 5 udvalg i klubben, så det er kun rimeligt at alle 5 

udvalg får mulighed for at komme med en orientering på generalforsamlingen. 

 

 

 

Forslag 2: §17 Bestyrelsens samt forretningsudvalgets myndighed og opgaver 

 

Nuværende 

 
 

Den 4. sætning foreslås ændret til: 

Forretningsudvalget varetager på bestyrelsens vegne klubbens daglige ledelse vedrørende mindre sager og 

den forbereder mere betydelige sager. 

Alle sager forelægges bestyrelsen til endelig afgørelse. 

 

(Forslag til ændringer er skrevet som: Kursiv) 

 

Begrundelse for forslag 

Det er bestyrelsen, som repræsenterer klubben i alle forhold, men den nuværende tekst kan læses sådan at 

forretningsudvalget kan træffe afgørelser i alle sager uden at involvere den samlede bestyrelse. 

Man undgår derfor eventuelle misforståelser, når teksten rettes således, at alle afgørelser skal forelægges 

bestyrelsen til endelig godkendelse. 

 

 

Karsten Søgård Jensen 


