
 
 
 

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. 
 
 
 


