Sønderborg Yacht-Club d. 27. oktober 2016

SØNDERBORG YACHT-CLUB
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2016
Torsdag d. 17. november
kl. 19:00 i Klubhuset
Dagsorden iflg. vedtægterne
Klubben er vært ved et lille traktement, ostemad, øl/vand og kaffe.
Der er ingen tilmeldingspligt.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det
forløbne år v/ formanden
3. Juniorafdelingens beretning for
det forløbne år v/ juniorformanden
4. Beretninger fra SYC’s faste
udvalg
5. Forelæggelse af regnskab til
godkendelse samt budget for det
kommende år. Se regnskabet på
hjemmesiden
forud
for
generalforsamlingen: www.syc.dk
6. Fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag; sendes
skriftligt til formanden, og det skal være
ham i hænde senest 14 dage inden
generalforsamlingen:
a. Behandling af bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer. Gældende
vedtægter samt udkast til nye
vedtægter kan læses på SYC’s
hjemmeside.
8. Valg af formand
9. Valg af kasserer, ekstraordinært idet
Michael Hampen ønsker at trække sig
10. Valg af øvrige bestyrelse jf. § 11 stk. 3: 2
(to) bestyrelsesmedlemmer, samt 1 (én)
bestyrelsessuppleant.
11. Valg af revisor og revisor-suppleant jf. §
14 stk. 1: 1 (én) revisor og 1 (én)
revisorsuppleant
12. Nedsættelse af fast udvalg
13. Eventuelt

Vi ser frem til en god og konstruktiv aften
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sønderborg Yacht-Club d. 27. oktober 2016
Generalforsamling 2016: Bestyrelsen stiller forslag til ændringer af SYC’s vedtægter.
Motivation og hovedindhold af ændringerne:
A. I vedtægterne er forkortelsen af klubbens navn anført til at skulle skrives S.Y.C. Det
er dog ikke hvad vi bruger i praksis. Vi foreslår at ændre forkortelsen til hvad vi
bruger, og det er: SYC. Det medfører forslag til ændringer i § 1, stk. 2
B. Vedtægterne tager i dag ikke højde for, at indmeldelse og vedligeholdelse af
medlemmers kontaktinformation kan ske elektronisk via SYC’s hjemmeside, hvilket
vi ønsker at ændre. Det medfører forslag til ændringer i § 4, stk. 1 og 2 – samt § 5
stk. 4 – samt § 6 stk. 1:
C. Vi har haft problemer med, at medlemmer ikke betaler kontingent i SYC, og efter en
periode blot forlader SYC, for så at blive medlem af en nabosejlklub. SYC ønsker
ikke at støtte gratister, der driver ”karussel” medlemskab fra klub til klub, hvorfor vi
ønsker at indføre, at nye medlemmer som forudsætning for medlemskab i SYC,
ikke er i kontingentrestance til en anden sejlkub – eller Lystbådehavnens Amba. Det
medfører forslag til ændringer i § 4, stk. 1 og 1.1 samt § 6 stk. 3:
D. Bestyrelsen ønsker at nedlægge muligheden for, at medlemmer kan søge om
kontingentnedsættelse, når de går på pension. Bestyrelsen mener, at mange,
særlig unge seniorer med børn, ikke har bedre privatøkonomi end pensionister.
Bestyrelsen mener dog, at alle medlemmer, som har opnået ”pensionist-rabat” i
kontingentet, bør fortsætte på denne ordning. Med en vedtagelse af forslaget sikrer
vi, at klubben ikke får nye ind på ordningen. Det medfører forslag til fjernelse af § 5,
stk. 5
E. Bestyrelsen ønsker en præcisering af, at indkaldelse til generalforsamlingen kan
gøres elektronisk. Det medfører en præcisering af § 7, stk. 2
F. Klubbens regnskabsår går i dag til udgangen af august. Vi har dog ofte flere
kapsejladser i september måned, hvorved vi oplever, at indtægter ved sådanne
kapsejladser falder i det ene regnskabsår og udgifter i det andet – hvis ikke der
udføres et større administrativt bogføringsarbejde. For at forenkle bogføringen og
sikre mest muligt at indtægter og udgifter falder i samme regnskabsår, foreslår
bestyrelsen, at regnskabsåret flyttes til at udløbe med udgangen af september. Det
medfører forslag til ændring af § 13, stk. 1
Udkast til nye vedtægter med bestyrelsens forslag indbygget, samt nuværende og
gældende vedtægter kan findes på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

