
Indstilling fra bestyrelsen om at muliggøre indmeldelse uden personligt fremmøde  

 

Med nedenstående forslag indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens vedtagelse, at der åbnes mulighed 

for indmeldelse i Sejlklubben Sundet uden personligt fremmøde.  

 

Baggrund 

Indstillingen skal ses i lyset af, at potentielle medlemmer i stadigt stigende grad undersøger muligheden for 

klubmedlemskab via internettet. Ligeledes er det i dag almindeligt forekommende, at potentielle 

medlemmer kan tilmelde sig aktiviteter og indmelde sig i foreninger via internettet.  

 

Mens forslaget ikke tager stilling til nye konkrete retningslinjer for indmeldelse, søger det at give 

bestyrelsen mere frihed til at undersøge og vælge egnede muligheder for elektronisk indmeldelse. Samtidig 

lægger forslaget op til, at der indføjes en bestemmelse om, at bestyrelsen skal sikre, at nye medlemmer 

skal inviteres til en generel orientering om klubben.  

 

Forslaget indeholder endvidere bestemmelser for bestyrelsens mulighed for at afvise ansøgninger om 

medlemskab. Bestyrelsen har hidtil haft denne mulighed, men den nye bestemmelse søger at tydeliggøre 

bestyrelsens mandat og forpligtelser.  

 

Vedtægtsændringer  

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at vedtægterne tilpasses som følger:  

 

Vedtægternes § 3 stk. 1 slettes: 
 
Stk. 1 Ansøgning om medlemskab sker ved personlig henvendelse til klubben, hvor der orienteres om 
klubbens vedtægter, og udfyldes og afleveres en optagelsesblanket. 
Klubbens bestyrelse kan afvise ansøgningen om optagelse. 
 
Medlemskabet er gyldigt, når pligtigt indskud og kontingent er betalt. 
 
Ny § 3 stk. 1-3 indsættes: 
 
Stk. 1 Ansøgning om medlemskab af klubben kan ske ved personlig henvendelse i klubben, elektronisk via 
mail eller ved udfyldelse af en formular på hjemmesiden www.sundet.dk. Ved anmodning om medlemskab 
udfyldes et ansøgningsskema eller lignende indeholdende relevante oplysninger, herunder navn og 
kontaktoplysninger.  
 
Stk. 2 Medlemskabet er gyldigt, når pligtigt indskud og kontingent er betalt. Klubbens bestyrelse kan dog 
afvise ansøgningen om optagelse indtil 8 uger efter modtagelse af indskud og kontingent. Såfremt 
bestyrelsen gør brug af denne mulighed, tilbagebetales indskud og kontingent.  
 
Stk. 3 Alle nye medlemmer inviteres til et møde, hvor der orienteres om klubbens vedtægter, aktiviteter, 
faciliteter og medlemmernes rettigheder og pligter. Det bør bestræbes, at der ikke går over fire uger fra 
ansøgning om medlemskab til ansøgeren har haft mulighed for at deltage i orienteringen.  
 

Nuværende stk. 2-4 konsekvenrettes til stk. 4-6  


