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Referat fra bestyrelsesmøde møde 31. august 2020 

Til stede:  Peter, Klaus, Flemming, Christian, Karsten, Erik, Rene, Jesper, Dennis og Michael 

Fraværende: Ingen 

Referent:  Michael 

 

1. Forslag til fremtidig organisering i Egå Sejlklub 

Peter og Michael præsenterede forslaget til fremtidig organisering i ES, hvor de væsentligste ændrin-

ger er et forslag om en bestyrelse på 5 personer, øget fokus på udviklingstrends og kommunikation 

samt, at der nedsættes udvalg med fokus på drift og vedligehold af klubbens aktiver. 

 

Der var opbakning blandt bestyrelsen til forslaget, men med et ønske om at udvalgene ikke refererede 

til de enkelte bestyrelsesmedlemmer men til hele bestyrelsen. Ligeledes var der et ønske om, at den 

enkelte udvalgsformand fortsat mødes med bestyrelsen 2-4 gange pr. år, svarende til den model som 

anvendes i dag på FU-møderne. 

 

Endvidere at organisationen skal være så fleksibel, at to udvalg godt kan aftale anden arbejdsfordeling 

end det som organisationsmodellen beskriver. F.eks. at jolleudvalgene fortsat godt stå for drift og ved-

ligehold på jollerne, hvis dette er mest hensigtsmæssig, frem for at et Teknikudvalg overtager dette 

ansvar. 

 

2. Vedtagelse af forslag til vedtægter 

Det nye forslag til vedtægter, baseret på vedtægtsparadigmet fra DIF, blev gennemgået, og under 

gennemgangen blev der foretaget nogle justeringer. Herefter var der opbakning i bestyrelsen til ved-

tægterne. 

 

Vedtægterne offentliggøres i uge 37 på klubbens hjemmeside, og samtidig inviteres medlemmerne til 

en drøftelse af vedtægterne på et møde den 21. september. 

 

3. Informationsmøde den 21. september 

Peter udsender dagsorden og tilhørende materiale i uge 37 til informationsmødet den 21. september.   

 

Det tilhørende materiale omfatter det nye forslag til vedtægter samt kort præsentation af forslag til ny 

organisering i ES. 

 

4. Forberedelse til generalforsamling 

De nuværende vedtægters krav om, at mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede skal være frem-

mødt på generalforsamlingen for at kunne vedtage en vedtægtsændring, forventes ikke at blive opfyldt 

på den ordinære generalforsamling den 3. november. En vedtagelse af nye vedtægter vil formentlig 

kræve en ekstraordinær generalforsamling, afholdt senere i november. Modeller for denne proces blev 

drøftet på bestyrelsesmødet.  

 

5. Eventuelt 

Erik nævnte at der fortsat skal være fokus på korrekt aflevering af klubhuset efter udlån. Erik og Mi-

chael gennemgik proceduren efter mødet.   

 

 


