
Fundats for Roskilde Sejlklubs Jubilæumsfond 
 
Navn 
Fondens navn er Roskilde Sejlklubs Jubilæumsfond. 
 
Midler 
Fondens midler tilvejebringes ved gaver til Roskilde Sejlklub, som ikke er forudbestemt  
fra givers side. 
Roskilde Sejlklubs bestyrelse kan endvidere overføre beløb fra klubbens ordinære midler. 
Fondens ubrugte midler hensættes på en særlig konto i Roskilde Bank. 
Der kan ikke overføres midler fra fonden til klubbens ordinære drift. 
 
Administration 
Fonden administreres af Roskilde Sejlklubs bestyrelse.  
   
Formål 
Fondens formål er at yde støtte til ungdomssejleres anskaffelse af udstyr til en sportslig  
satsning indenfor sejlsport. 
Kun i særlige tilfælde og ved usædvanlige initiativer kan fondes midler bruges til andre  
formål og i så fald kun til fremme af ungdomssejlsport. 
 
Ansøgning 
Ansøgning om støtte fra fondens midler stiles til bestyrelsen for Roskilde Sejlklub. 
Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af det materiel, der ønskes anskaffet,  
og til hvilket der søges tilskud. I ansøgningen skal indgå priser på trailer, presenninger,  
sejl og andet ekstraudstyr. 
Ved bedømmelse af ansøgninger skal bestyrelsen indhente udtalelser fra klubbens ungdoms-  
og kapsejladsudvalg.  
Derudover bør bestyrelsen indhente yderligere information fra Dansk Sejlunions respektive 
 udvalg og trænere, værfter, sejllofter m.m. 
Roskilde Sejlklub skal forevises kvittering for anskaffelse og salg. 
 
Tilskuddets størrelse 
Til anskaffelse af både m.m. kan der søges om maksimum 50% af bådens anskaffelsespris. 
Tilskudsbeløbet skal tilbagebetales til Roskilde Sejlklub senest 1 måned efter, at båden er  
solgt. Bevilget tilskud skal anvendes i henhold til ansøgningen. Hvis beløbet ikke 
anvendestil ansøgte formål, vil RS kræve beløbet tilbagebetalt. 
 
Hvem kan søge? 
Medlemmer af Roskilde Sejlklub under 25 år. 
I tilfælde af både/joller med flere besætningsmedlemmer forventes det, at alle 
besætningsmedlemmer er medlemmer af RS. 
 
Hvad kan der søges om? 
Fondens midler kan bruges til rente- og afdragsfrie lån til anskaffelse af  
sejlbåde/joller/brætter, ikke til drift, rejser eller følgebåde. 
 
Ansøgers forpligtigelser 



Så længe ansøger sejler i båden, skal al stævnetilmelding foregå med Roskilde Sejlklub som  
primær hjemklub. 
Ansøger forventes at holde båden i god vedligeholdelsesmæssig orden, således at værdien  
ikke forringes væsentligt. 
Ansøger skal holde båden forsikret for et beløb, der minimum dækker RS’s tilskud  
(både kasko-, transport-, kapsejlads-, og vinterforsikringer). 
Ansøger skal hvert år sende en redegørelse til Roskilde Sejlklub vedrørende brugen af båden. 
Hvis sejlklubbens bestyrelse skønner, at båden ikke bliver brugt, kan beløbet kræves tilbage- 
betalt. 
Ansøgningen skal under alle omstændigheder revurderes senest 2 år efter købet. 
Det forventes, at ansøger holder RS’s medlemmer underrettet ved regelmæssigt at skrive i 
klubbladet ”Kompasset”. 
Ansøger og båden bør desuden stilles til rådighed for Roskilde Sejlklub ved pressemøder og  
andre arrangementer. Arten og tidspunktet for sådanne arrangementer skal dog aftales med  
ansøger, og skal indpasses i de sportslige aktiviteter.  
 
Klubbens forpligtigelser 
Roskilde Sejlklub skal hjælpe ansøger med at søge støtte til drift, rejser m.v. fra andre  
steder, ligesom klubben bør være behjælpelig med pressemeddelelser og anden form for  
sponsorarbejde. 
 
Revision 
Fondens midler og udbetalinger indgår i Roskilde Sejlklubs normale revision. 
 
Ændringer 
Denne fundats kan til enhver tid ændres af Roskilde Sejlklubs bestyrelse, dog under  
skyldig hensyntagen til igangværende projekter. 
Ændring i fondens oprindelige formål, nemlig støtte til ungdomssejlere, kræver dog  
godkendelse af klubbens generalforsamling. 

 

Vedtaget af Roskilde Sejlklubs bestyrelse august 2005 
 


