REGLER FOR DANSK SEJLUNIONS LÅNEFOND
1.

På et bestyrelsesmøde i Dansk Sejlunion den 12. oktober 1967 vedtog man at oprette et
lånefond. Kapitalen på lånefondet tilvejebringes ved overførsler fra Dansk Sejlunions
driftsregnskaber i det omfang, bestyrelsen finder det muligt samt ved eventuelle midler
fra anden side, som Dansk Sejlunion måtte få rådighed over.

2.

For lånefondet oprettes en særlig konto i DS' regnskab, hvor ind- og udbetalinger
posteres.

3.

Lån på max. kr. 75.000,00 kan ydes til:
a.

klubber, som hjælp til anskaffelse af uddannelses- og øvelses fartøjer, rednings- og
hjælpefartøjer, øvrigt materiel og udstyr, der i lighed med nævnte fartøjer
anskaffes med særligt henblik på anvendelse indenfor ungdomsarbejdet/sejlerskolearbejdet.

b.

Enkeltpersoner, som hjælp til anskaffelse af fartøjer med henblik på deltagelse i De
Olympiske Lege.

Lån til de under punkt 3 b nævnte formål må højst andrage 40 % af den kapital, der til
enhver tid udgør lånefondets hovedstol.
I særlige tilfælde, hvor kreds- eller klubsamarbejde nødvendiggør anskaffelse af større og
kraftigere dommer- eller ledsagerfartøjer til f.eks. større fællesarrangementer, kan DS
generalsekretær/regnskabschef beslutte at bevilge større lån op til max. kr. 100.000,-.
4.

Lån ydes kun, når køberen selv disponerer over min. 50 % af den dokumenterede
anskaffelsessum. Lån til materiel under en anskaffelsesværdi på kr. 20.000,- ydes
almindeligvis ikke. Bevilgede lån forrentes ikke, og de skal afdrages med lige store
halvårlige rater indenfor max. 5 år. Som sikkerhed kan DS
generalsekretær/regnskabschef stille krav om:
1.

enten bankgaranti, kommunegaranti eller tilsvarende garantistillelse,

2.

eller god kaution,

3.

eller løsøreejerpantebrev i fartøjet,

4.

eller tiltransporteret købekontrakt.

Lån til mindre fartøjer og let forgængeligt materiel ydes fortrinsvis med kort løbetid, indtil
3 år.
Lån til større både og varigt materiel ydes indtil 5 år.
DS generalsekretær/regnskabschef kan beslutte, at lånet ydes uden sikkerhedsstillelse.
Fartøjet må ikke på anden måde være behæftet. Fartøjet skal holdes ansvars- og kaskoforsikret i hele lånets løbetid, og der skal udfærdiges forsikringsdeklaration til Dansk
Sejlunion.
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5.

Ansøgninger om lån skal fremsendes til sekretariatet og skal for klubbers vedkommende være bilagt det sidst afsluttede årsregnskab og klubbens vedtægter, samt
opgivelse af medlemstal og kontingentsatser.
For enkeltpersoners vedkommende skal ansøgninger være påtegnet/anbefalet af vedkommendes klub.
Ansøgninger skal endvidere indeholde en udførlig beskrivelse af det materiel, til
anskaffelse af hvilket der søges lån, et specificeret budget i forbindelse med
anskaffelsen, samt hvorledes der stilles sikkerhed for lånet.

6.

DS generalsekretær/regnskabschef træffer løbende beslutning om foreliggende
låneansøgninger indenfor den maksimale ramme for lånefonden. Evt. relevante
ansøgninger, som falder udenfor lånefondens regler, kan af DS
generalsekretær/regnskabschef indstilles til behandling i bestyrelsen.

7.

Såfremt DS generalsekretær/regnskabschef finder, at grundlaget er i orden, kan der til
en låntager bevilges nyt lån, forinden et tidligere lån er afviklet, men en låntagers
samlede lån må ikke overskride kr. 75.000,00

8.

Bevilgede lån skal hjemtages senest 6 måneder efter meddelelse om bevillingen.
Ved overskridelse af denne tidsfrist anses bevillingen for annulleret.

9.

Såfremt afdrag på lån ikke betales til fastsat tid, fremsendes påmindelse til låntageren
om det manglende afdrag. Udebliver afdrag stadig, forfalder lånets restbeløb til
omgående betaling.
Lånets restbeløb forfalder ligeledes til betaling, såfremt det ved hjælp af lånet anskaffede fartøj eller udstyr afhændes, før hele lånet er tilbagebetalt.

10.

Et flertal indenfor bestyrelsen kan til enhver tid ændre ovenstående regler og kan også
træffe bestemmelse om anden anvendelse af fondets midler.
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