
Bo Vistisen

Jeg vil gerne stille 4 forslag til Augustenborg Sejlklubs generalforsamling i 2023.

1. Jeg foreslår:

Sejlklubben tilbagekalder sit samtykke til, at der af Brolaugets fælles midler kan afholdes 
udgifter til advokatbistand i sagen ”Povl Andresen”.

2. Jeg foreslår, at Sejlklubben og Bådelauget sammen ændre en vedtægt i Brolaugets 
vedtægter. En sådan vedtægtsændring skal vedtages i begge klubber før den kan gøre gældende.

Nærmere §5, så beslutninger om sletning og eksklusion, overføres til pågældendes båd- eller 
sejlklubs bestyrelse. Her kan medlemmet så evt. miste sit aktive medlemskab, der er 
adgangsgivende til Brolauget.

I sin nuværende form lyder §5 således:

§5 Udmeldelse af Brolauget skal ske skriftligt til kassereren inden den 1. april. Et medlem kan 
slettes på grund af restance af enhver art. Det pågældende medlem mister herved sine rettigheder 
og kan kun optages mod betaling af restancen. Et medlem, der handler i strid med Augustenborg 
Brolaugs vedtægter og bestemmelser, kan af en enig bestyrelse ekskluderes.

Foreslår den ændret til:

§5 Udmeldelse af Brolauget skal ske skriftligt til kassereren inden den 1. april. Kommer et 
medlem i restance eller handler i strid med laugets vedtægter, kan bestyrelsen indstille 
medlemmet til eksklusion hos medlemmets hjemmehørende klub.

Deres beslutning får da evt. virkning efter vedtægternes §3, der kræver medlemskab af en af 
klubberne.

Forslagets sendes til skriftlig afstemning.
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3. Jeg foreslår, at Sejlklubben og Bådelauget sammen ændre endnu en vedtægt i Brolaugets 
vedtægter. En sådan vedtægtsændring skal vedtages i begge klubber før den kan gøre gældende.

En lille ændring i §6.
I sin nuværende form lyder §6 således:

§6 Et medlem kan disponere over sin bådplads i 2 år, dersom medlemmet ingen båd har. 
Bestyrelsen kan da disponere over pladsen. Hvis medlemmet igen vil disponere over pladsen, skal 
bestyrelsen orienteres inden 1. april. Hvis en bådplads ikke benyttes, skal der betales broafgift 
indtil skriftlig udmeldelse foreligger.

Foreslår den ændret til:

§6 Et medlem kan disponere over sin bådplads i 2 år, dersom medlemmet ikke har sin båd 
liggende på pladsen. Bestyrelsen kan da disponere over pladsen. Hvis medlemmet igen vil 
disponere over pladsen, skal bestyrelsen orienteres inden 1. april. Hvis en bådplads ikke 
benyttes, skal der betales broafgift indtil skriftlig udmeldelse foreligger.

Dermed kan man ikke bare købe sig til en plads i Brolauget.

Forslagets sendes til skriftlig afstemning.

4. Jeg foreslår en vedtægtsændring i Augustenborg Sejlklubs egne vedtægter mht. aktivt 
medlemskab.

Jeg synes, det er usundt at man kan være aktiv medlem af begge klubber. I dag kan vi eksempelvis 
se et bestyrelsesmedlem i ASK og bestyrelsesmedlem i Brolauget samt formand i Bådelauget. 
Denne ændring burde også tilføjes Bådelaugets vedtægter.

Jeg foreslår et tillæg til §4 der lyder:

Hvis dit aktive medlemskab af klubbernes fælles forening Augustenborg Brolaug begrundes 
med aktiv medlemskab af denne forening, kan du ikke være aktiv medlem af søsterklubben 
Augustenborg Bådelaug og vice versa.

Forslaget sendes til skriftlig afstemning.

Med venlig hilsen
Bo Vistisen
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