
Ad 5.10 "Et medlem kan kun anbringe en større båd på pladsen, når driftsudvalgets tilladelse er
indhentet og ekstraindskud er indbetalt. "
ændres til:
"Et medlem kan kun anbringe en større båd på pladsen, når havneudvalgets tilladelse er
indhentet og ekstra indskud er indbetalt."

Ad 5.11 "Medlemmer kan selv sælge deres ret til bådplads. Alle handler skal godkendes af
driftsudvalget. Godkendelse kan først ske, når eventuelle restancer til klubben er betalt.
Der skal betales et ekspeditionsgebyr til klubben. Sælger opkræves et ekspeditionsgebyr
ved salg. Gebyret fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen."
ændres til:
"Medlemmer kan selv sælge deres ret til bådplads. Alle handler skal godkendes af

havneudvalget. Godkendelse kan først ske, når eventuelle restancer til klubben og havnen
er betalt. Der skal betales et ekspeditionsgebyr til havnen. Sælger opkræves et
ekspeditionsgebyr ved salg. Gebyret fastsættes af havneudvalget for et år ad gangen."

Ad 6.3 "Driftsudvalget anviser bådplads forud for hver sæson. Det er kun driftsudvalget, som
kan anvise og udleje ledige pladser. (jvf. § 9.4.) "
ændres til:
"Havneudvalget i samarbejde med havnefogeden anviser bådplads forud for hver sæson.
Det er kun havneudvalget, som kan anvise og udleje ledige pladser. (jvf. § 9.4.)"

Ad 6.4 " Driftsudvalget kan afvise, at et medlem har mere end en plads."
Udgår eller ændres til:
"Havneudvalget kan afvise, at et medlem har mere end en plads."

Ad 8.3 "Driftsudvalget tager sig af klubbens og havnens daglige drift i henhold til love og
budgetter samt administration af det ansatte personale. "
ændres til:
"Driftsudvalget tager sig af klubbens drift i henhold til love og budgetter samt
administration af klubbens ansatte personale. Havneudvalget tager sig af havnens daglige
drift og administration af havnens anlæg, bygninger og ansatte personale i samarbejde
med havnefogeden."

Ad 8.4 "Driftsudvalgets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed
tæller formandens stemme dobbelt."
ændres til:
"Driftsudvalgets og havneudvalgets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt."

Ad 8.5 "Driftsudvalget afholder møde efter behov."
ændres til:
"Driftsudvalget og havneudvalget afholder møde efter behov."

Ad 8.11 " Der nedsættes et havneudvalg bestående af havneudvalgsformand samt op til 4 andre
medlemmer, der har betalt pladsindskud. Havnekaptajnen samt havnens håndværker er
herudover fødte medlemmer af udvalget."
ændres til:
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ændres til:
"Der vælges et havneudvalg bestående af havneudvalgsformand samt op til 4 andre
medlemmer, der har betalt pladsindskud. Havnefogeden er herudover født medlem af
udvalget dog uden stemmeret."

Ad 9.1 "Havnens anlægsudgifter er finansieret ved indskud for bådplads. Der fastsættes et
maksimum beløb for indskuddets størrelse på generalforsamlingen. Beløbets størrelse vil
blive opgivet til nye indskydere. Ved større nødvendige reparationsarbejder der kræver
omgående udbedring, og som ikke er indeholdt i budgettet, afgøres finansieringen på
førstkommende generalforsamling. Større anlægsarbejder og et evt. yderligere indskud
hertil skal godkendes på generalforsamlingen."
ændres til:
"Havnens anlægsudgifter er finansieret ved havneleje og indskud for bådplads. Der
fastsættes et maksimum beløb for indskuddets størrelse på generalforsamlingen.
Beløbets størrelse vil blive opgivet til nye indskydere. Ved større nødvendige
reparationsarbejder der kræver omgående udbedring, og som ikke er indeholdt i
budgettet, afgøres finansieringen på førstkommende generalforsamling. Større
anlægsarbejder og et evt. yderligere indskud hertil skal godkendes på
generalforsamlingen."

Ad 9.2 "Havnens drift finansieres ved, at der opkræves et havnelejebeløb af en sådan størrelse, at
det dækker det på generalforsamlingen vedtagne budget. Havneleje opkræves uanset om
pladsen benyttes eller ej. Klubbens eventuelle indtægt ved udlejning af ubenyttede
pladser med fradrag af et gebyr for udlejning, godtgøres pladshaver ved regnskabsårets
afslutning."
ændres til:
"Havnens drift finansieres ved, at der opkræves et havnelejebeløb af en sådan størrelse, at
det dækker det på generalforsamlingen vedtagne budget. Havneleje opkræves uanset om
pladsen benyttes eller ej. Havnens eventuelle indtægt ved udlejning af ubenyttede pladser
med fradrag af et gebyr for udlejning, godtgøres pladshaver ved regnskabsårets
afslutning."

Ad 9.4 "Havnelejen for medlemmer som ikke har foretaget indskud, pålægges et lejegebyr som
fastsættes af bestyrelsen."
ændres til:
"Havnelejen for medlemmer, som ikke har foretaget indskud, pålægges et lejegebyr som
fastsættes af havneudvalget."
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