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Dagsorden:

Afstemning om vedtagelse af Forslag 1 Bestyrelsen indstiller til at følgende forslag om vedtægtsændringer samt fastsættelse af kontingent 
vedtages på extraordinær Generalforsamling i Skovshoved Sejlklub, 18. juni 2015:

Forslag 1

Vedtægtsændringer, primært omfattende punkt 6, med afledte ændringer i punkt 10 og 11.

Ændringer i punkt 6:

Nyt fjerde afsnit tilføjes “C. Familiemedlem - medlemmer uanset alder, der deler folkeregisteradresse med et medlem i 
kategorierne A eller B”

Nuværende fjerde afsnit bliver herefter afsnit 5, uændret.

Afledte ændringer i punkt 10:

Andet afsnit indledes i stedet som “Kontingenter for medlemskategorierne A, B C og D, herunder…”

Tredje afsnit erstattes med “For medlemskab af klubbens afdelinger kan generalforsamlingen fastsætte et tillægskontingent med en 
bemyndigelse til bestyrelsen om forhøjelse som analogt følger den, som gælder for medlemskategorierne 
A, B C og D ovenfor.”

Afledte ændringer i punkt 11:

Andet afsnit erstattes med “Medlemmer i kategori A, B C og E har ret til at føre klubbens stander på deres fartøj.”

Vedtagelse af kontingent for medlemskategori C:

Det årlige kontingent for medlemskategori C fastsættes med kr. 2.500 som samlet pris for resten af 
husstanden udover et eksisterende A- eller B-medlem med samme folkeregisteradresse.

- Forslag 1 slut -
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Baggrund for Forslag 1:
C-medlemskab er et nyt medlemskab for resten husstanden, hvori mindst en person også  er A- eller B-medlem.

Formålet med den nye medlemskabstype er at tilknytte hele husstanden til Skovshoved Sejlklub, hvad enten denne måtte være udgjort af forældre, 
børn, søskende eller ægtefælle i henhold til klubbens formålsparagraf i lovenes punkt 4.

Bemærkninger om stemmeret og adgang til afdelingskontingenter:
Stemmeret på Generalforsamlingen kan fortsat kun opnås gennem personligt A-medlemskab. Et C-medlemskab for resten af husstanden baseret på 
et B-medlemskab har således fortsat ingen stemme på Generalforsamlingen og ingen medlemmer i kategori C opnår stemmeret på 
Generalforsamlingen. Den samlede hustand, uanset antal personer, kan således være repræsenteret med maksimalt én stemme.

Modsat D-medlemskab vil C-medlemskab være adgangsgivende til afdelingskontingenter, herunder Skovshoved Ungdomssejlads såvel som 
Sejlcentret for voksne med henblik på at aktivere den samlede familie indenfor sejlsport. Alle afdelingskontingenter tilkommer.

Oversigt over medlemskabstyper, baseret på vedtagelse af Forslag 1:
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Medlemstype Beskrivelse Alder Kontingent
årligt

Må føre 
klubbens 
stander

Kan tilmelde 
sig afdelinger

Må 
deltage i 

GF

Stemme-
ret på GF

Rabat i 
restaurant

Kan 
ansøge 

SKS 
fonden

A-medlemskab Aktiv Voksen Over 18 1.600 ja ja ja ja ja ja

B-medlemskab Aktiv Ungdom 8 - 18 1.210 ja ja ja nej ja ja

C-medlemskab Aktiv Familie (krav om 
eet medlem af A eller B)

Resten af 
husstanden

2.500 ja ja ja nej ja nej

D-medlemskab Støttemedlem Over 18 800 nej nej ja nej ja nej

E-medlemskab Firmamedlem efter aftale ja ja ja nej ja nej


