Forslag til Generalforsamling 24/11 - 2020:
(2 forslagsstillere)

Forslagsstiller: Erik Schmidt:
1. Angående udmeldelse/eksklusion
Klippet fra vedtægterne:
§ 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 kontingent til 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.Når et medlem er i kontingentrestance etc......
Jeg har en anelse om at der ikke administreres efter det
fremhævede/kursiverede. Jeg har foreslået det fjernet tidligere til en
bestyrelse der havde flertal imod det. Jeg vil gerne foreslå det igen; At
afsnittet fjernes ved en vedtægtsændring ved førstkommende
generalforsamling.Begrundet med det åbenlyst urimelige ved at foreningen
tjener dobbelt ved pladsopsigelse i perioden.
2. Forslag til dagsordenens pkt 5;
Generalforsamlingen vælger en selvstyrende arbejdsgruppe fra
medlemskredsen til at
· udvikle metoder til at holde foreningens data opdateret og sikret
· udvikle metoder til at forenkle kassererens opgaver
· opdatere foreningens hjemmeside
Foreningens kasserer er en nødvendig deltager med data og oplysning om
nuværende metoder.
Arbejdsgruppens resultat fremlægges på førstkommende GF.
Begrundelse:
Foreningens data er i enkelte tilfælde ikke i overensstemmelse med de reelle
forhold. Antallet af fejl vil vokse med tid, medføre indtægtstab og
begrænset/besværlig handlemulighed.
Kassererfunktionens opgaver skal være velbeskrevet. Det skal være så enkelt
som muligt at deles om eller overdrage opgaverne.
Resultaterne af ovenstående punkter vil medføre ændringer i foreningens
hjemmeside.

Forslagstiller: Mads Buttenschøn:
Forslag nr. 1. Køb er en ekstra H-båd som skolebåd 2
Vi var sidste år 8 elever på sejlerskolen, og i år er der lige nu 13 elever med 4
på venteliste. Det vil være dejligt at vi havde en ekstra båd, når vi nu er så
mange elever. Derudover er der Kapsejlerskolen, hvor det ville være sjovt at
have to H-både, hvor man både kunne sejlads kapsejlads og øve sig i
matchrace. Herudover vil bådene bedre kunne indgå som turbåd for de
medlemmer som har erhvervet sig et duelighedsbevis. Bådene vurderes at
kunne ligge på en plads, i hjørnet ved store bro og lille bro, og derved kun
optage én bådplads.
Det er muligt at vi kan låne Hvidovre Sejlklubs H-båd, eller købe den billigt,
det må afklares nærmere.
a. budget 30.000 kr.
Forslag nr 2: Bestyrelsen initierer et Fondsudvalg i samarbejde med Sejlskolen
Bestyrelsen nedsætter et udvalg til udarbejdelse af ansøgninger til fonde, hvor
der søges støtte til aktiviteter i klubben og Sydhavnen herunder:
a. Indkøb af H-båd til Sejlerskolen
b. Indkøb af navigationsudstyr, VHF radioer, Sejl til Sejlerskolens både
c. Afholdelses af arrangement for børn, unge og voksne ifm sejlads
d. Kulturelle arrangementer i Sydhavnen for styrkelse af sejlads,
naturoplevelser og et fællesskab mellem mennesker
e. Etablering af bæredygtige tiltag ifm sejlads, fx i form af fjernelse af affald,
bundmaling, mv.
f. Andre aktiviteter som Sejlforeningen Enighed vil fremme
Forslag nr. 3. Istandsættelse af værksted og indkøb af fælles værktøj +
Sejlerskolens joller
Vores værksted og fællesrum i kælderen er lige nu opbevaring for en del ting,
som ikke bliver brugt, herunder motorer, FTLF og andet. Det kan vi muligvis
finde en række andre løsninger på.
Vi kan aftale med FTLF, at vi flytter deres kort, bøger mv til. Klubbens
kælderrum, hvor vi lige nu har Optimist joller, så de ikke bliver udsat for støv
og dampe fra maling.
Vi etablerer på pladsen med fliser langs klubhuset et område til Sejlerskolen,
hvor vores optimistjoller, europajoller og store jolle vil fast plads. Derved får vi
plads i klubbens kælderrum til FTLF ting og sager.
Formålet er:
• at vi får et større værksted med bedre grej som vi kan bruge i løbet af
vinteren til vores både
• at vi får Sejlerskolens joller gjort mere tilgængelige for brug
• at vi får foretaget en generel oprydning og omorganisering af værksted og
Klubbens kælderlokalet til gavn for os og FTLF

a. Forslaget indeholder indkøb af fælles elværktøj, såsom skruemaskine, bor, bits,
stiksav, overfræser, rundsav/dyksav, mv, samt ppbygning af rum med OSB plader til
opbevaring af værktøj med lås, herunder vejledninger til brug og anvendelse af
værksted
b. Etablering af værkstedsgruppe (5-10 mand/kvinder) som er ansvarlig for
værkstedet.
c. budget 30.000 kr. fordelt over 3 år, 15.000 i år og 7500 til næste år og året efter.
Forslag nr. 4. – Bestyrelsen arrangerer 2 fælles arbejdsdage/weekend - forår og
efterår 2021 med tilhørende mad og hygge.
Fælles arbejdsdage, så vi kan holde området og huset pænt og fint. Fælles hygge, og
spisning. Hvert medlem møder op til mindst en arbejdsdag/weekend = mødepligt.
Opgaver som bør løses de kommende år er:
Maling af klubhus, maling af skure, vedligehold og renovering af køkkenet, oprydning
på fællesarealer, beplantning og udsmykning.
a. Bestyrelsen datosætter 2 weekender for 2021 til næstkommende
generalforsamling, inkl. Plan for arbejdsopgaver så datoerne for fælles arbejde er på
plads senest ved GF.
b. Der afsættes 10.000 til hver arbejdsweekend, til maling, planter, blomster,
renovering af diverse områder mv.
c. Der besluttes at hvert medlem af Enighed skal erlægge 20 timer hvert år i frivilligt
arbejde. Bestyrelsen skal stille forslag til GF 2021, hvordan frivilligt arbejde skal
udføres i praksis, hvordan vi bruger fælles arbejde som et hyggeligt indslag i vores
klub, som evt. økonomisk belønning/konsekvens ved fremmøde/fravær.
Forslag nr. 5 Etablering af ventelister
Opskrivning ift bropplads, broplads stor båd, broplads byt, sejlerskole sådan er der er
transparens ift hvor man er på listen, herunder at Enigheds medlemmer altid har
fortrinsret til ledige bådpladser ift udefrakommende som ønsker en plads.
Forslag nr. 6 Elstandere og bimålere
En række af vores elstandere fungerer ikke så godt, og samtidig er der meget få
udtag. En løsning kunne være at der blev sat fordelere op på hvert udtag, sådan at vi
kan fordoble antal udtag. Herudover foreslåes det de medlemmer som ønsker at
bruge strøm over vinteren, enten på vand eller land, køber en bimler (som de har i
Bøgeskov) og så kan afregne vinterstrøm.
Forslag nummer 7 - Sejlleder er fast medlem af bestyrelsen
Sejllederens arbejde er meget tæt forbundet med bestyrelsens arbejde, og det har
tidligere været sådan at sejllederen har haft en fast plads i bestyrelsen med
stemmeret. Derfor foreslåes det at sejllederen er har fast plads i bestyrelsen med
stemmeret.
Forslag nummer 8 - Bestyrelsen, Sejlskolen og klubbens medlemmer afholder
Sommersejladsen i lørdag den 19. juni 2021
Enighed inviterer alle klubber i Sydhavnen og Hvidovre, Brøndby mfl til en fælles
kapsejlads med efterfølgende fest på Enigheds vinterplads.
a. Vi ansøger fonde, der vil være egenbetaling, salg af mad og drikke, så tanken er at
arrangementet skal løbe rundt økonomisk eller give overskud.
b. Underskudsgaranti 25.000 kr.
Forslag nummer 9 – Bestyrelsen etablerer en række workshops i vinteren 2020/2021

til drøftelse af Enigheds visioner, aktiviteter, fællesskab og samlende rolle i fremtidens
Fiskerhavn
Bestyrelsen indkalder til 4 workshops hvor vi drøfter en række emner, og præsenterer
det på Generalforsamling i 2021, herunder:
➢  Bæredygtighed
➢  Rasmussens Plads
➢  Initiativer til at skabe synlighed for Enighed og Sydhavnen ifm fremtidigt byggeri
➢  Samarbejde med Sydhavnens klubber om kulturelle tiltag, bæredygtighed,
Sejlerskole mv.
➢  Andet
Forslag nummer 10 – Bestyrelsen indkøber et godt klaver til klubhuset til sang, fest og
farver for alle medlemmer i Enighed
Vi er en række medlemmer i Enighed som er musikalske, og vi kan alle godt lide en
god sang. Vi vil derfor have meget glæde og sjov ud af at vi køber os et godt klaver,
så vi kan spille musik til fester og GF, samt afholde mindre koncerter i klubhuset, hvis
vi synes.
a. Der indkøbes et godt klaver til Enigheds klubhus fx af mærket Yamaha eller Kawai
- Køb af klaver – budget 15000 kr.
- Leje af klaver med forkøbsret 5000 kroner årligt.

