Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Skovshoved Sejlklub
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, som annonceret via e-mail og på hjemmesiden, torsdag d. 13.
december 2018, kl. 19.30 i restauranten.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Behandling af demokratisk krise i SKS som beskrevet af bestyrelsen, herunder forslag om
mistillidsvotum
3. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af lovenes §10.
4. Eventuelt
Ad. pkt. 2
Bestyrelsen henviser til sit dokument til download ”Når foreningsdemokratiet kommer i krise” samt vedhæftede
aftryk af forslag, fremsat af Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg.
Ad. pkt. 3
Forslag til ændring af et afsnit i lovenes $10 er vedhæftet, inkl. begrundelse.
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Ad pkt. 2: Forslag fremsat af Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg
Nedenstående er den samlede, uredigerede tekst, modtaget fra forslagsstillerne.

”Et mindretal i bestyrelsen (Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg) fremsætter følgende:
Forslag til generalforsamlingsbehandling:
Mistillidsvotum til de fem bestyrelsesmedlemmer – (Gudmund Olsson (formand), Jesper Meulengracht
(næstformand), Jan Schlüter (kasserer), Christian Nygaard og Kim Bengtsson) - der har ønsket denne ekstraordinære
generalforsamling afholdt:
Måtte bestyrelsens varslede forslag om ændret kontingentstruktur, jfr. klubbens love par. 10 ikke blive fremmet,
eller opnår bestyrelsens forslag på den ekstraordinære generalforsamling ikke mere end 50 % af de afgivne stemmer,
opfordres de 5 bestyrelsesmedlemmer, der har støttet forslaget – og dermed ønsket den ekstraordinære
generalforsamling afholdt - til at udtræde af SKS`s bestyrelse med omgående virkning.
Begrundelse:
Der en større uenighed i SKS bestyrelse om, hvordan SKS bør drives i forhold til god klub-ledelse (god klub
governance).
Vi - Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg - oplever, at de fem bestyrelsesmedlemmer - inkl. formand, næstformand
og kasserer – fører – eller har tilsluttet sig at føre – en meget lukket og egenrådig ledelse af klubben.
Vi - to bestyrelsesmedlemmer - Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg - ønsker en sædvanlig åben, involverende –
transparent, kommunikation i bestyrelsen -og i ledelsen af klubben.
Vi har mistet tilliden til den øvrige bestyrelse pga. den klubledelse, vi har oplevet, siden vi indtrådte i bestyrelsen i
foråret 2018.
Tillidsbruddet er bl.a. begrundet i:
At der ikke er blevet afholdt noget bestyrelsesmøde siden september 2018, trods gentagne opfordringer til
formanden om at indkalde til nye møder,
At der den 31. oktober 2018 afholdes Havneudvalgsmøde, jfr. vedtægterne par 19, uden at bestyrelsen har været
samlet og drøftet, hvorledes mødet skulle afvikles, og hvilke fælles holdninger, der kunne være i SKS`s bestyrelse.
Mødets afvikling og indhold er således ikke blevet drøftet i bestyrelsen, trods opfordring til formanden herom,
At der den 13. november 2018 afholdes et længere møde for medlemmer af Sejlcentret, uden at et sådant møde er
blevet afstemt/drøftet i bestyrelsen,
At mødet indkaldes uden at bestyrelsesmedlemmerne Kim og Lars orienteres/inviteres til mødet – endda til trods for
at Kim er instruktør i Sejlcentret,
At der i forbindelse med mødet fremlægges et 11 siders visionsnotat for sejlcentret 2019, uden at en sådan vision på
noget tidspunkt er blevet drøftet i den siddende bestyrelse, ligesom visionsnotatet, hverken i udkast eller i sin færdige
version, er blevet fremsendt til bestyrelsen,
At der af visionsnotatet fremgår, at der snarest skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, uden at det er
drøftet/besluttet i bestyrelsen,
At der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, uden at bestyrelsen har været indkaldt til møde/drøftelse
herom,
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At bestyrelsen ikke har fået kendskab til hvad det er man ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling
– ud over det vedrører ændringer i par. 10 (kontingent struktur med ønske om større fleksibilitet ),
At bestyrelsen ikke efterfølgende er blevet indkaldt til en drøftelse af indhold/forslag til den kommende
ekstraordinære generalforsamling,
At bestyrelsen ikke vil blive samlet til drøftelse af generalforsamlingsforslaget, inden dette udsendes til klubbens
medlemmer, idet næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 10. December 2018 – hvilket er 3 dage inden
generalforsamlingen,
At vi trods gentagne opfordringer i årets løb, ikke har kunnet få basale oplysninger om klubbens økonomiske forhold.
Efterfølgende er der nu aftalt møde til den 28. November 2018, hvor vi skulle få mulighed for at få oplysninger om
klubbens økonomi,
At det trods gentagne forespørgsler ikke har været muligt at få specificerede oplysninger omkring klub-restaurantens
økonomi, herunder omsætning, belægning mm. uagtet, at SKS/KDY har mulighed herfor ifølge Forpagtningsaftalen
vedrørende ”Restaurant Sejlklubberne”.

Begrundelsen for at forslaget skal have et 50 % - simpelt flertal - er, at bestyrelsesmedlemmerne vælges ved simpelt
flertal, hvorfor konsekvensen ved vedtagelse af forslaget blot er, at man fremrykker den forventede større udskiftning
i bestyrelsen, der naturligt ville komme til den/de kommende generalforsamlinger.
Konsekvensen:
Ved en vedtagelse af forslaget vil en naturlig konsekvens være, at de 5 bestyrelses- medlemmer udtræder af
bestyrelsen. Vedtægternes regler ved udtræden af bestyrelsen er, at bestyrelsen - indtil næste ordinære
generalforsamling i 2019 - supplerer sig selv – indtil et egentligt nyvalg kan finde sted.
Det, at den nye bestyrelse er selvsupplerende, udelukker ikke, at den nye bestyrelse også kan byde tidligere
bestyrelsesmedlemmer velkommen.
Bliver mistillidsvotummet vedtaget, vil vi fortsætte i bestyrelsen, og i tiden op til den ordinære generalforsamling foråret 2019 – udarbejde et notat, hvor vi beskriver, hvordan vi ser den fremtidige udvikling i SKS. Disse planer vil
blive understøttet af et revideret budget for 2019. Vi vil alene foretage aktiviteter/initiativer, som bygger på et sikkert
økonomisk fundament.
For at generalforsamlingen i 2019 kan forholde sig frit til de planer, vi fremlægger, vil vi stille vores mandater til
rådighed til nyvalg på generalforsamlingen. Samtidig vil vi være villige til valg i det omfang vi får støtte på
generalforsamlingen til vores planer.
En naturlig konsekvens af ovenstående forslag er selvsagt også, at måtte vores forslag ikke blive vedtaget, nedlægger
vi vores hverv i bestyrelsen, således at der bliver plads til nye medlemmer, som accepterer at skulle virke under den
beskrevne form for klubledelse.
Måtte bestyrelsen afvise at sætte ovenfor nævnte forslag på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling den 13. december 2018 - og opnår det fremsatte forslag af bestyrelsen ikke et 50% flertal af de afgivne stemmer, vil vi
snarest muligt - jfr. SKS`s love par 18 - anmode om, at bestyrelsen indkalder til endnu en ekstraordinær
generalforsamling. Som eneste punkt til denne ekstraordinære general forsamling, ser vi alene ovennævnte forslag.

Kim Bruhn- Petersen

Lars Nordbjærg”
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Ad pkt. 3: Forslag til ændring af lovenes §10
Bestyrelsen indstiller nedenstående forslag til den ekstraordinære generalforsamlings godkendelse:
- forslag start §10 afsnit 3 fjernes
"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."
og erstattes af
"I lighed med Medlemskategori E kan bestyrelsen fastsætte et eller flere tillægskontingenter for medlemskab af
klubbens afdelinger, samt fastlægge regler og politik for adgang til og anvendelse af klubbens både og sejladstilbud."
- forslag slut -

Baggrund for forslag:
Klubbens afdelinger for unge og voksne producerer begge betydelige driftsunderskud hvert regnskabsår.
Ganske simpelt forklaret, så bruger medlemmerne af disse afdelinger penge på deres sport, som de ikke selv har
indbetalt til klubben. Disse afdelingsmedlemmer modtager således subsidier fra alle øvrige medlemmer. Størstedelen
af subsidiemodtagerne er fuldvoksne mennesker.
På nuværende tidspunkt er det generalforsamlingen der fastsætter kontingenterne for alle afdelinger og
medlemskategorier - pånær medlemskategori E - firmamedlemskab. Kontingenter og vilkår for firmamedlemskaber
fastsættes af bestyrelsen.
Med sit ændringsforslag indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse, at bestyrelsen i lighed med
medlemskategori E også kan fastsættes afdelingskontingenterne og vilkårene for anvendelse af det udstyr
afdelingerne giver medlemmerne adgang til.
Hvor anskaffelsen af klubbåde og -udstyr er én ting, er den løbende driftsomkostning en helt anden.
Driftsomkostninger bør efter bestyrelsens opfattelse være oppebåret af brugerne af udstyret. I 2018 er der blevet
etableret IT-systemer der tillader en højere udnyttelsesgrad af vores klubbåde så der er flere der kan få glæde af
klubbens tilbud om sejlads. Dermed er der potentielt flere brugere om at afholde omkostningerne, til gavn for alle.
Hvis ikke afdelingsdriften og driften af vores klubbåde er økonomisk neutrale, vil klubbens økonomi blive forværret i
et omvendt proportionalt forhold til hvor mange medlemmer der har glæde af klubbens tilbud. Med andre ord en
spiral mod bunden af pengetanken.
Medlemmerne af voksenafdelingen, det såkaldte Sejlcenter, er allerede blevet præsenteret for bestyrelsens tanker
vedrørende kontingenter og vilkår for anvendelse af klubbådene i 2019. De påtænkte kontingenter for de voksne i
Sejlcentret i 2019 er alle lavere end nuværende niveau, fordi der forventes en stor tilstrømning af nye medlemmer i
2019 som følge af den åbenhed, fleksibilitet og fairness som generalforsamlingen ved godkendelse af dette forslag kan
være med til at sikre.
- baggrund slut -
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