
 
 
 

 
 
 
 
 
Bilag til udskudt generalforsamling 2020 
 
Indkomne forslag, kontingent og regnskab  
 

a) Ændring af lovenes § 4, Medlemsskab (Bestyrelsen) 
b) Fastsættelse af kontingent. 
c) Bredere lokal forankring af TS (Lokalområde Midtjylland) 
d) Regnskab 2019 

 
 
  



 
 
 

Bilag a. Bestyrelsens forslag til ændring af lovenes § 4, Medlemskab 
 
De gældende love indeholder følgende bestemmelser: 
 
Aktive medlemmer 
Alle interesserede, der vil støtte foreningens arbejde, kan optages i Træskibs Sammenslutningen som aktive 
medlemmer. 
Det gælder såvel enkeltpersoner, som maritimt relaterede foreninger, samt andre foreninger, institutioner, 
virksomheder o. lign., der alle ved et aktivt medlemskab opnår én stemme på foreningens generalforsamling. 
Aktive medlemmer opnår ret til alle foreningens ydelser, herunder stemmeret på Generalforsamling, og kan vælges til 
tillidsposter i foreningen (bestyrelse, udvalg, lokalfolk, eksterne repræsentationer o. lign.) 
  
Passive medlemmer 
Alle interesserede, der ønsker at støtte op om foreningens arbejde uden at have stemmeret og med begrænsning i 
retten til foreningens ydelser, kan blive passive medlemmer. Passive medlemmer betaler et reduceret kontingent og 
opnår herved ret til at deltage i foreningens medlemsmøder og arrangementer. 
 
Forslag 
Bestyrelsen foreslår, at ”Passive medlemmer” ændres til Støttemedlemmer og at der tilføjes en underkategori kaldet 
Gastemedlemmer. 
 
Begrundelse  
Vi ønsker at skabe bevidsthed om, at man som støttemedlem (tidligere passivt medlem) aktivt støtter TS – både 
økonomisk, men også ved at bakke op om foreningens arbejde. Vi mener, at det er sjovere at være støttemedlem end 
at være passivt medlem, og ændringen er første skridt i retning af en mere opsøgende bidragyder strategi for TS, som 
på forholdsvis kort sigt skal være med til at styrke foreningens økonomi. Gastemedlemskab (nyt) er for alle dem, der 
sejler med til stævner eller deltager i arrangementer, uden at være aktive medlemmer og som betaler et minimum 
kontingent som støttemedlem.  
 
Bestemmelsen lyder herefter: 
 
Støttemedlemmer 
Alle interesserede, der ønsker at støtte op om foreningens arbejde uden at have stemmeret og med begrænsning i 
retten til foreningens ydelser, kan blive støttemedlemmer. Støttemedlemmer betaler som minimum et reduceret 
kontingent og opnår herved ret til at deltage i foreningens medlemsmøder og arrangementer. Gastemedlemmer er 
støttemedlemmer, som sejler med til stævner eller deltager i arrangementer og som betaler minimum kontingent. 
 
 
  



 
 
 

Bilag b. Dagsordenens pkt. 5, Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingenttyperne er foreslået under forudsætning af, at ændringsforslaget til § 4, Medlemskab, er vedtaget. 
 
Bestyrelsens foreslår: 
 
Medlemskontingent: 
1. Aktive medlemmer 

• Aktive (=> 25 år): 350 kr./år (uændret) 

• Ungdomskontingent (=< 24 år): 175 kr./år, svarende til halvt kontingent. (nuværende er kr. 150) 

2. Støttemedlemmer 

• Støttemedlem (tidligere passivt medlem): 200 kr./år (uændret). 

• Gastemedlemskab: 50 kr./år (ny type). Gastemedlemmer er støttemedlemmer, som sejler med til stævner 
eller deltager i arrangementer og som betaler minimum kontingent. 
 
Uden minimum gastemedlemskab, vil deltagerprisen ved TS arrangementer være forhøjet med 50 kr. hvilket 
beløb dækker det aktuelle års gastemedlemskab, såfremt det ønskes.  

 
Fartøjskontingent: 
Foruden medlemskontingentet betales kontingent for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten.  

Bestyrelsen foreslår uændret årligt fartøjskontingent: 

• Joller og åbne både under 2 BRT:  100 kr. 

• Fartøjer mellem 2 og 13,9 BRT:  300 kr. 

• Fartøjer mellem 14 og 19,9 BRT:  600 kr. 

• Fartøjer mellem 20 og 49,9 BRT: 900 kr. 

• Fartøjer over 50 BRT:   1.200 kr. 

Uddybende information om nogle af rettighederne for de enkelte kontingenttyper 
TS-blad: 

• Aktive medlemmer (fuldt betalende) modtager bladet, men kan fravælge det. 

• Ungdomsmedlemmer skal aktivt tilvælge modtagelse af bladet (uden betaling). 

• Støttemedlemmer, herunder gastemedlemmer, kan tilvælge bladet for 200 kr. om året.  

Nyhedsbreve: 
Alle medlemmer modtager nyhedsbreve, med mindre det aktivt fravælges. 
 
Deltagelse i arrangementer: 
Alle medlemmer kan deltage i TS´ s arrangementer uden merpris. 
 
Støt TS med et fast, månedligt beløb: 
 
I medlemssystemet/på hjemmesiden etableres mulighed for, at alle medlemmer, såvel som ikke-medlemmer, 
månedligt kan støtte TS med et beløb, der opkræves via PBS; f.eks. sådan: 
 
Støt TS med et månedligt bidrag på: 

• 50 kr. 

• 75 kr. 

• 100 kr. 

• Et beløb efter dit valg __________ 
 

Alle, der vælger at støtte TS med et månedligt bidrag på min. 50 kr. kan tilvælge modtagelse af TS-bladet uden 
yderligere omkostninger. 



 
 
 

Bilag c. Indkomne forslag: Bredere lokal forankring af TS 
 
Forslag til generalforsamlingen p.v.a. medlemsmødet i Midtjylland 
 
Formålet med forslaget om en ny struktur er begrundet med at få ændret styreformen i TS fra at være topstyret til en 
styring, der er bredere forankret i lokalområderne, som det f.eks. kendes fra DGI, Dansk Jægerforbund og 
landboforeningerne. 
 
Arbejdsgruppen, der skal arbejde med forslaget, foreslås nedsat med en repræsentant fra hver af de seks 
regionsområder. 
 
Forslaget fremlægges i h.t. vedtægterne under indkomne forslag og til afstemning på TS generalforsamlingen, 21. nov. 
2020. 
 
Forslag 
 

- At der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde et forslag til en ny struktur i TS, der giver en 
bredere lokalt forankret forening. 

- At forslaget udarbejdes klar til fremlæggelse på TS medlemsmøder i 2021. 
- At forslaget gøres klar til beslutning på den efterfølgende generalforsamling. 

 
Underskrevet: 
 
Geert Bilander, ordstyrer på TS medlemsmødet den 18. oktober 2020 
 
Poul-Erik Clausen, referent på TS medlemsmødet den 18. oktober 2020, lokalmand Midtjylland 
 
 


