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Bestyrelsen forslår at udvide bestyrelsen med et yderligere medlem. 

Baggrund: Med udlånsjollerne (p.t. 4 styk) er der kommet en ny arbejdsopgave til bestyrelsen, som 

skal administreres. For at holde arbejdsopgaverne til bestyrelsesmedlemmerne på et rimeligt niveau 

ønskers der et medlem mere i bestyrelsen. 

 

ALLE ANDRE paragrafer end paragraf 13 for bliver uændret. 

 

Nuværende paragraf 13: 

§ 13 Bestyrelsen 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående 
opgaver. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Over 
bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sejlerrepræsentant for Laser Radial, en 
sejlerrepræsentant for Laser Standard yderligere 2 medlemmer.  Formand og kasserer vælges 
for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år, 
kassereren er på valg i ulige år og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. 

Valgbare til bestyrelsen er alle. 

 

Ønskes ændret til: 

§ 13 Bestyrelsen 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående 
opgaver. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Over 
bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sejlerrepræsentant for Laser Radial, en 
sejlerrepræsentant for Laser Standard samt yderligere 3 medlemmer.  Formand og kasserer 
vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år, 
kassereren er på valg i ulige år og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. 

Valgbare til bestyrelsen er alle. 

 


