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Læs mere om Rudkøbing Sejlklubs kommende aktiviteter på www.rudkobingsejlklub.dk. Husk bl. a.:

TIRSDAGS-GRILLAFTEN ved klubhuset - fra kl. 18.00: 18. september.   ØLSMAGNING 21. september

Snit en MODEL af din båd

Kære medlem af Rudkøbing Sejlklub!

Har du tid, lyst og fingerfærdigheder til under hyggelige former at fremstille en flot halvmodel af din båd,  
så er her et godt tilbud. 
Bygning af halvmodeller har i mange år været en populær vinter-syssel i sejlklubbens regi. Nu åbnes der  
mulighed for, at flere kan komme med. Hvis behovet er der, opretter sejlklubben endnu et ”snittehold”.
Hvis halvmodelbygning er noget for dig, så kom og hør mere til informationsmøde i Rudkøbing Sejlklubs hus:

ONSDAG DEN 10. OKTOBER 2018 KL. 19.00-21.00 
• Hvad er en linjetegning af en båd? Nogle eksempler på tegninger, proces og færdige halvmodeller.
• Hvilken båd vil du lave en halvmodel af? Kan der skaffes en linietegning eller andre tegninger?
• Hvordan gør man? Værktøj, materialer og andet praktisk. Selvfølgelig også tid til dine spørgsmål.

Byggeaftener bliver efter efterårsferien - altså fra uge 43 -  i sløjdlokalet på Ørstedsskolen i Rudkøbing.  
Modelsnitterne mødes onsdage fra kl. 19.00 - 21.00. Der kan være max. otte personer på det nye snittehold.  
Princip: Først til mølle. Venligst tilmelding til info-aften til finn@birgerhansen.dk.

Sejlerhilsen fra bestyrelsen i Rudkøbing Sejlklub
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Husk - aktuel klub-info her: www.rudkobingsejlklub.dk        Husk - aktuel klub-info her: rudkobingsejlklub.dk

Ekstraordinær generalforsamling 
lørdag d. 5. nov. 2022 kl. 14.30 
Dagsorden: 

Pkt. 01 
Valg af dirigent 

Pkt. 02 Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændringer. 

Pkt. 02.1 Formålsparagraf, § 1. 
Forslag A 
Et flertal i bestyrelsens forslag - se bilag. 
Forslag B 
Finn Birger Hansens forslag - se bilag. 

Pkt. 02.2 Medlemskreds §2 
Der indføres under § 2, som første linje: 
Som medlemmer kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 

Pkt. 02.3 Kontingentstruktur, § 2. 
Et flertal i bestyrelsen foreslår - se bilag. 

Pkt. 03 bestyrelses referat. § 12 
Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder og indsætter disse i brevordensmappe i 
klubhuset. 

Pkt. 04 Fastsættelse af kontingent for 2023, § 3. 
Et flertal i bestyrelsen foreslår - se bilag. 

Pkt. 05 Opløsning og likvidation, § 18. 

Pkt. 06 Eventuelt. 



Bilag 
Vedr. pkt. 2.1 
Formålsparagraf, § 1 
Forslag A  (flertal i bestyrelsens forslag) 
Klubbens navn er Rudkøbing Sejlklub 
Klubbens hjemsted er Rudkøbing 
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse til fremme for sejlsporten, 
samt at udbyde sejladsmæssige, undervisningsmæssige og sociale aktiviteter, som 
skal medvirke til at styrke medlemmernes lyst og evne til at tage ansvar for eget liv 
og til at deltage aktivt og engageret i såvel klubbens liv som samfundslivet i al 
almindelighed. 
Udbredelse af kendskab til “sikkerhed til søs” skal fremmes mest mulig. 
Sejlklubbens opbygning tilsigter at: 
   Sikre medlemmerne direkte indflydelse på såvel udvalg som bestyrelse. 
   Skabe rammer for bredest muligt engagement blandt medlemmerne. 
   Etablere uddannelse for sejlere. 
   Etablere en dynamisk og udadvendt klubprofil. 
   Sikre medlemsgruppens særlige interesse 
Forslag B (Finn Birger Hansens forslag) 
Klubbens navn er Rudkøbing Sejlklub 
Klubbens hjemsted er Rudkøbing 
Klubbens formål er at få flest mulige til at dyrke sejlsport, herunder tursejlads, og 
med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til 
sejlsport og tursejlads. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes 
lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben. Derudover at tilbyde uddannelse 
for sejlere. 
Klubstanderen er en - - - - - -  

Vedr. pkt. 2.3 
Kontingentstruktur, § 2 
Et flertal i bestyrelsen ønsker at udskifte Familie-medlemskab med et 
Husstandsmedlemskab, dog kun for 2 aktive pr. Husstandsmedlemskab. 

Vedr. pkt. 2.3 a 
I klubbens ungdomsafdeling optages unge til og med udgangen af det kalenderår 
medlemmet er fyldt 18 år. 



Vedr. pkt. 4  
Fastsættelse af kontingent for 2023, § 3 
Et flertal i bestyrelsen fremkommer med 2 forslag. 
Forslag 1: 
Husstandsmedlemskab: 600 kr. (for 2 aktive) 
Seniormedlemskab: 400 kr./pers. 
Ungdomsmedlemskab: 300 kr./pers. 
Passive medlemmer: 200 kr./pers. 
Forslag 2: 
Husstandsmedlemskab: 600 kr. (for 2 aktive) 
Seniormedlemskab: 400 kr./pers. 
Ungdomsmedlemskab: 400 kr./pers. 
Passive medlemmer: 200 kr./pers. 

Vedr. pkt. 05 
Opløsning og likvidation, §18 

Såfremt der ikke på den afsluttende generalforsamling afgives 2/3 af de fremmødte 
stemmer til fordel for anden anvendelse af eventuelt overskud, skal dette tilfalde 
Dansk Sejlunion. 

Dette ændres til: 

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de 
i paragraf 1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, og hvis der ikke er 
enighed om det, tilfalder formuen Dansk Sejlunion. 


