
 
       
 
Forslag til vedtægtsændring  
generalforsamlingen d. 22. marts 2022 

 

Aalborg Sejlklubs bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændringer:  

• § 18 Kassereren, regnskab og revision, samt tilføjelse af en paragraf, der omhandler  
de interne revisorers opgaver.  

• § 9 Dagsorden 
• § 19 Havneinspektøren 
• § 26 Beregning af havne- og landpladsleje.  

Vedtægtsændringerne kan godkendes helt eller enkeltvis. 
 

Baggrund for ændring i § 18, samt ny paragraf 

Baggrunden for forslaget er, at klubben ikke kan pålægge medlemmer, der er valgt som intern revisor at revidere et 
regnskab og dermed potentielt pådrage sig et ansvar. Revision er i dag blevet meget omfattende, og et utal af 
skiftende love og regler skal overholdes. Til dette arbejde vil vi fremover afsætte midler, så en ekstern revisor kan 
rådgive bestyrelsen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab, og hvad der måtte være i løbet af året. De interne 
revisorer bør være generalforsamlingens ”ekstra øjne”, der sikrer at bestyrelsen arbejder økonomisk ansvarligt, og at 
der ikke sker svig og bedrageri med klubbens midler.  

Nugældende § 18 ”Kassereren, regnskab 
og revision”  

Ny § 18 ”Kassereren” 

 
Kassereren er ansvarlig for klubbens økonomi herunder 
medlemslisten, årsregnskab og budgetter, betaling af 
anviste regninger, prisliste for havne- driften og 
klubdriften, opkrævning i henhold til bestyrelsens 
prisliste samt indberetninger til Aalborg Kommune og 
Dansk Sejlunion.  

Revisorerne reviderer regnskabet og giver kassereren 
lejlighed til at ytre sig om revisionsanmærkninger, inden 
disse med regnskabet forelægges generalforsamlingen 
til godkendelse.  

Årsregnskabet vedhæftet indkaldelse til den ordinære 
generalforsamling skal være tilgængeligt for 
medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Kassereren udarbejder, i samråd med den øvrige 
bestyrelse, klubbens budget.  
 

Kassereren har til opgave, på bestyrelsens vegne, at 
føre tilsyn med  

• Klubbens økonomi  
• Daglig økonomiadministration  
• Indberetninger til kommune og øvrige 

organisationer  
• Udarbejdelse af årsregnskab og budget  
• Bankforhold  
• Forsikringsforhold 

 

 



 
 
Sådan ser bestyrelsens forslag til ny paragraf ud: 
 
Interne revisorer 
De af generalforsamlingen valgte interne revisorer skal i forbindelse med aflæggelse  
af årsregnskabet  
 

• foretage almindelig regnskabsmæssig stikprøvevis bilagsrevision og kontrol af  
afstemninger.  

• Stikprøvevis sikre at bogføring er foretaget på baggrund af godkendte bilag. 
• sikre at beholdninger og værdier er til stede. 

 
Efter udført kontrol udformer revisorerne en erklæring, der indeholder en konklusion. 

 

Baggrund for ændring i § 9  

Som det kan ses i bestyrelsens ændringsforslag til § 18 omhandlende kassereren, lægges der op til en præcisering af 
kassererens opgaver. Vi har gennem de seneste år professionaliseret administrationen, således den i dag drives af 
det ansatte personale med støtte fra vores revisionsfirma. 

Ansvaret for administration og økonomi ligger hos den samlede bestyrelse, og kassererens opgave er at føre tilsyn 
med området på bestyrelsens vegne. Generalforsamlingen har der foruden valgt 2 interne revisorer, som står for 
den endelige kontrol af årsrapporten. 

Bestyrelsen foreslår derfor, med tanke på kassererens forenklede rolle og sammenholdt med den assistance vi får fra 
hhv. intern og ekstern revision, at kassereren vælges sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så kassereren  
på den måde konstitueres i lighed med de øvrige bestyrelsesposter – næstformand, sekretær og havneinspektør.  
 
Bestyrelsen anser det for værende en fordel, at kunne rekonstituere i løbet af en valgperiode på to år og på den 
måde undgå en evt. ekstraordinær generalforsamling. 

Nugældende § 9 ”Dagsorden”  
(herunder udsnit) 

Ny § 9 ”Dagsorden” 

Valg af formand (lige år) 
Valg af kasserer (ulige år) 
Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Valg af 2 revisorer 
Valg af 1 revisorsuppleant 
 

Valg af formand (lige år) 
Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 lige/ulige år) 
Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Valg af 2 revisorer 
Valg af 1 revisorsuppleant 

 

 

 

 

 



 
 

Baggrund for ændring i nuværende § 19 Havneinspektøren  

Baggrunden for forslaget er at havneinspektørens opgaver er ændret henover årene.  
Bestyrelsen ønsker løbende at opdatere klubbens vedtægter, så de afspejler den måde  
klubben arbejder. 

Nugældende § 19 ”Havneinspektøren” Ny § 20 ”Havneinspektøren” 
Havneinspektøren  

• Er ansvarlig for klubbens udeområder og udarbejdelse 
af vedligeholdelsesplaner. 
• Fører tilsyn med vedligeholdelse og årligt eftersyn af 
alt kørende materiel samt kraner.  

• Udarbejder arbejdsplaner for havnens 
medarbejdere. 
• Ansvarlig for at arbejds- og miljølovgivning 
overholdes. 
• Fører tilsyn med, at bådene i de mobile 
stativer med tilbehør står placeret efter 
leverandørens anvisning.  

• Ansvarlig for, at der udarbejdes lift- kran- 
havne- og pladsreglementer.  

• Klubbens medlemmer skal følge havneinspektørens 
anvisninger, der gives på baggrund af ovennævnte.  
 

Havneinspektøren har til opgave, på bestyrelsens 
vegne, at føre tilsyn med  

• klubbens havne- og landpladsområder. 
• vedligeholdelse og årligt eftersyn af 

havnemateriel. 
• at arbejds- og miljølovgivning overholdes. 
• at bådene i de mobile stativer med tilbehør  

står placeret efter leverandørens anvisning.  
• at lift- kran- havne- og pladsreglementer 

overholdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Baggrund for ændring i nuværende § 26 ”Beregning  
af havne- og landpladsleje”  

Baggrunden for forslaget er dels, at overskriften ikke modsvarer indholdet, da beregning 
af landpladsleje ikke er reguleret i teksten og dels at det ikke er korrekt, at m2 prisen er ens  
for alle havnepladser.  

Nugældende § 26 ”Beregning af havne- og 
landpladsleje” 

Ny § 27 ”Beregning af havnepladsleje” 

Havnepladslejen opkræves pr. m2 havneplads (længde x 
bredde). Prisen pr. m2 er ens for alle pladser og 
bekendtgøres i klubbens prisliste.  

Havnepladslejen skal gå til havnens drift.  

Alle havnepladser er opmålt og indført på klubbens 
oversigtstegning i samarbejde mellem Aalborg Sejlklub 
og Aalborg, Nørresundby Fritidshavne, ANF. 
Havnepladslejen er beregnet efter denne tegning. 
 

Havnepladslejen opkræves pr. m2 havneplads (længde x 
bredde) og inkluderer leje af landplads til 
vinteropbevaring. Prisen bekendtgøres i klubbens 
prisliste.  

Havnepladslejen skal gå til havnens drift.  

Alle havnepladser er opmålt og indført på klubbens 
oversigtstegning i samarbejde mellem Aalborg Sejlklub 
og Aalborg, Nørresundby Fritidshavne, ANF.  
 
Havnepladslejen er beregnet efter denne tegning. 
 

 
 
På bestyrelsens vegne  
  

 

 

Ole  Skjaerbaek     
Formand   


