
Ændringsforslag til forslag pkt. 5.b om nedsættelse af en gruppe til anskaffelse af J 70 både.  

Der er stillet forslag til Generalforsamlingen om, at Sejlklubben Sundet nedsætter et gruppe, som 
kan arbejde med anskaffelse af en eller flere J 70 både indenfor de næste 1½ år.  
 
Bestyrelsen agter på generalforsamlingen at stille følgende ændringsforslag til forslag om 
nedsættelse af en gruppe til anskaffelse af J 70 både.  
 
” 
Bestyrelsen tager initiativ til at invitere interesserede medlemmer til at nedsætte en gruppe, som 
kan afsøge interessen i medlemskredsen og forestå det indledende arbejde frem mod en eventuel 
anskaffelse af en eller flere J 70 både.  
 
Gruppen skal forud for eventuel beslutning om anskaffelse af bådtypen fremlægge modeller for leje 
eller køb af både samt vedligehold, drift og antal personer, der vil kunne få glæde af initiativet. 
Modellerne skal endvidere ledsages af en vurdering af, i hvilket omfang en investering i J 70 både 
kan forventes at ville have en positiv afsmittende effekt på det generelle kapsejladsmiljø i Sundet.  
 
Ved endelig beslutning om eventuel anskaffelse af bådtypen vil bestyrelsen lægge vægt på, at der 
vurderes at være tilstrækkeligt interessegrundlag til at sikre, at der vil være en tilfredsstillende 
udnyttelse af bådene samt et tilstrækkeligt stærkt netværk omkring dem til at sikre den fremtidige 
vedligeholdelse af bådene og en styrkelse af kapsejladsmiljøet generelt.  
 
Såfremt bestyrelsen måtte træffe beslutning om anskaffelse af en eller flere J 70 både, vil den 
nødvendige finansiering blive inkluderet i klubbens driftsbudget under iagttagelse af bestyrelsens 
ansvar overfor Generalforsamlingen.  
” 
 
Motivation for bestyrelsens ændringsforslag  
Bestyrelsen hilser initiativet og forslaget velkomment, og er positivt indstillet i forhold til at afsøge 
mulighederne nærmere.  
 
Bestyrelsen noterer sig, at Sundet tidligere har været aktiv i ligadeltagelse, men at dette ikke gav den 
ønskede afsmitning på det generelle kapsejladsmiljø.  Bestyrelsen ønsker derfor med 
ændringsforslaget at lægge vægt på, at et solidt miljø omkring bådene samt en positiv afsmittende 
effekt på det generelle kapsejladsmiljø vil være en væsentlig parameter i bestyrelsens overvejelser.  
 
Bestyrelsen er endvidere opmærksom på, at hensættelse af 150.000 kr. til formålet giver en hvis 
signalværdi. Bestyrelsen vurderer samtidig, at eventuel anskaffelse af J 70 både bør følge samme 
finansieringsmodel, som anskaffelse af de øvrige klubbåde samt øvrige større investeringer. 
Herunder vil udgifterne, såfremt der træffes beslutning om anskaffelse af båd(e), blive inkluderet i 
klubbens budget, hvorefter investeringen vil blive afskrevet over en årrække.  
 
Endelig ønsker bestyrelsen, at beslutning om eventuel anskaffelse af J 70 både følger samme 
retningslinjer som tidligere anskaffelser af klubbåde – herunder at en eventuel beslutning ligger 
inden for rammerne af bestyrelsens almindelige ansvar over for Generalforsamlingen.  


