
Sejlforeningen Enighed
Forslag til Generalforsamling d. 16. maj 2021
kl. 15.00 ved Klubhuset

1. Forslagstiller: Bestyrelsen

A)
Ved generalforsamlingen 2020 blev det besluttet, at bestyrelsen ved denne kommende 
generalforsamling i 2021 skal komme med et forslag til ændring af vedtægternes §7, om mulighed 
for tilbagebetaling for pladsleje. Med grønt står den del af § 7 der ønskes ændret. Bestyrelsens 
forslag til ændring står med rød tekst:

§ 7 UDMELDELSE -EKSKLUSION 

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel og at det 
pågældende medlem har betalt sit kontingenttil klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har 
virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre 
medlemsydelser.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion på kontingent og andre medlemsydelser. Der kan
gives refusion på pladsleje hvis det er inden for første halvdel af en betalingsperiode og kun hvis 
der umiddelbart er en ny aftager af pladsen for resten af betalingsperioden. 

Når et medlem er i kontingentrestance udover 3. rykker, kan bestyrelsen med mindst 8 dages 
skriftligt varsel ekskludere vedkommende som medlem. Ingen, der er udelukket på grund af 
kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin 
gæld til klubben. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 
Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsensmedlemmer har stemt for 
eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at 
fremføre sit forsvar. Medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den 
førstkommende ordinære generalforsamling. Dette har normalt ikke opsættende virkning.I alle 
tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem 
krav på at få meddelelse herom senest 7 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har 
adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et 
særskiltpunkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af 
klubbens vedtægter, jfr. § 16.Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en 
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny 
generalforsamlingsbeslutning.Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

B)
Der er sendt et projekt ud til alle medlemmer om etableringen af en vinterbadeklub med sauna. I 
forlængelse af dette stiller bestyrelsen dette forslag:

Generalforsamlingen vælger et arbejdsudvalg, der har til formål at etablere en vinterbadeklub under 
vingerne af Sejlforeningen Enighed. Generalforsamlingen hensætter 50.000 kr. til formålet. 
Arbejdsudvalg står under myndighed af bestyrelsen. Udarbejdede vedtægter og plan for etablering 
samt drift, godkendes af bestyrelsen. 



2. Forslagsstiller: Erik Schmidt

A)
Jeg foreslår, at sejllederen - ligesom bestyrelsen. - fritages for kontingent.

3. Forslagsstiller: Mads Buttenschøn

A) 
Enigheds økonomi, regnskab, lister, klubmodul skal revideres og være korrekte
Forslag om at bestyrelsen inden for 30 dage skal opdatere og ajourføre følgende: 

• Klubbens regnskab og økonomimodul, således at det er nemt at læse og forstå for 
medlemmerne

• Klubbens lister over bropladser, skabspladser, kajakker, mv skal opdateres og ajourføres. 
• Der skal etableres ventelister for skift af broplads til mindre/større plads, ny broplads for 

medlemmer, broplads for ikke medlemmer, venteliste til sejlerskole/kapsejlerskole.
• Opdatering af Klubmodul, samkøring af lister, samt uddannelse af minimum 2 superbrugere
• Arbejdet skal præsenteres for medlemmerne senest torsdag den 17. juni. 
• Såfremt bestyrelsen ikke kan præsentere deres arbejde efter 30 dage uden gyldig grund, skal 

der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling sidste uge i august 2021, hvor 
medlemmerne må tage stilling til det videre forløb. 

Der har løbende været drøftet siden efteråret 2020, at der ikke er styr på klubbens lister over 
bådpladser, skabe, kajakker, sejlerskole, ventelister mv. Det blev besluttet på generalforsamling i 
november, at der skulle nedsættes et arbejdsudvalg sammen med bestyrelsen om at udføre dette 
arbejde. Se referater på enighed.dk. Dette arbejde ikke kommet i mål, hvilket vurderes til at være 
problematisk. Det betyder, at flere medlemmer ikke betaler korrekt bropladsleje, at skabe ikke 
bliver betalt for, og at der er ledige pladser på broen som der ikke modtages betaling for. Det kan 
Enigheds økonomi ikke tåle. Samtidig er det vigtigt for vores fælleskab i Enighed at der  er 
gennemsigtighed om vores regnskaber, brolister og ventelister.

B) 
Fælles arbejde i Enighed
Forslag om at Bestyrelsen arrangerer 2 fælles arbejdsdage/weekend hvert år – maj og september 
med tilhørende mad og hygge. Første gang i efteråret 2021.

Tidligere var der fælles arbejdsdage i Enighed, og det var hyggeligt og sjovt. Samtidig har vi 
løbende brug for at klubhus, værksteder, skure, plads mv. vedligeholdes og holdes i god og 
funktionsduelig stand.

C) 
Fælles Søsætning om foråret
Forslag om at bestyrelsen arrangerer og koordinere 2 fælles søsætninger i april og maj. 

Dixen, vores kranmand, er meget glad for at vi koordinerer vores søsætning og bådoptagning, da det
sparer ham for en masse besvær. Hvis vi gerne vil have vores både i vandet i fællesskab hvor vi 
hjælper hinanden, en billig pris for kranen og en glad kranmand, er det nødvendigt at vi koordinerer
en fælles søsætning. 

D) 
Fælles drøftelse af visioner for Enighed – efterår og vinter 2021/2022.



Bestyrelsen arrangerer 3 eftermiddage, hvor vi i fællesskab kan drøfte visioner for Enighed, 
herunder planer, aktiviteter, fællesskab og samlende rolle i fremtidens Fiskerhavn. Forslag til emner
er:

• Hvordan skal Enighed udvikle sig i fremtiden? 
• Hvordan får vi en god økonomi i Enighed?
• Hvordan bliver vi synlige i forhold til at 
• Hvordan vil vi udvikle vores sejlerskole og kapsejlerskole? 
• Bæredygtighed – hvordan sørger vi for at Enighed ikke forurener med bundmåling, lak, 

måling osv? 
• Samarbejde med Enighed, Hvidovre Sejlklub og Sydhavns klubberne om kulturelle tiltag, 

sejlerskole, mv.

E) 
Sejlleder som fast medlem af bestyrelsen
Forslag om at sejlleder er fast medlem af bestyrelsen med stemmeret. 
Baggrund. Sejlerskolen er en meget væsentlig aktivitet i Enighed som vokser år for år. Vi har 16 
elever og 10 instruktører på Sejlerskolen i år. Sejlerskolens økonomi er en væsentlig post, og en 
masse medlemmer i Enighed har gavn og glæde af sejlerskolen. Som noget nyt har vi to H-både til 
både sejlerskolen og kapsejlerskolen, og vi forventer at få sejlerskolens motorjolle i vandet i løbet af
foråret. Herudover har vi både optimistjoller og europajoller og derfor mange mulighed for at 
komme på vandet og have det sjovt. 
Sejllederens arbejde er meget tæt forbundet med bestyrelsens arbejde, både administrativt, 
økonomisk og i forhold til klubbens formål og det vil give god mening at sejlerskolen og 
bestyrelsen arbejder mere sammen. 

F) 
Kapsejladsudvalg i bestyrelsen
Bestyrelsen udvælger en person, som kan lede et kapsejladsudvalg og arbejdet med kapsejlads i 
klubben, i samarbejde med Hvidovre Sejlklub og andre klubber i området. 


