Jyllinge Sejlklub
Siden 1945

Forslag: Modernisering af Vedtægter for JS
Bestyrelsen har, med ønsket om at gøre klubbens vedtægter mere vedkommende og tidssvarende,
samt øge læsbarheden af teksterne og tydeliggøre deres hensigt, udarbejdet en samlet opdatering
af hele vedtægtssættet. Vedtægter for Jyllinge Sejlklub er senest godkendt på Generalforsamling i
2013 og motiveret af at give dokumentet et mere nutidigt præg samt, muliggøre et mere levende og
retvisende sæt vedtægter, er det blevet til rettelser i 30 af de 64 afsnit.
De 16 afsnit, hvori der er indført egentlige ændringer er listet herunder. Øvrige rettelser består i
omformuleringer eller fejlrettelser men med samme indhold i afsnittet.
Oversigt over afsnit hvor der er indført egentlige ændringer:

Afsnit Kort beskrivelse af ændring
§1: Dato for klubbens stiftende generalforsamling indføres som historisk reference
§2 nyt stk. Indførsel af manglende definition af begrebet ”afdelingsbestyrelse”
3:
§6 stk. 2: Varsel på mindst 8 dage, indføres ved bestyrelsens udelukkelse eller udmeldelse
af et medlem

§7 nyt stk. Der indføres krav om kvalificeret flertal (2/3) ved en generalforsamlings
7: afstemning eksklusionssager
§10 stk. 1: Tekst omkring begrænsninger af Generalforsamlingens bemyndigelse fjernes
§10 stk. 2: Opdatering af kommunikationsveje for annoncering af Generalforsamling
§12: Det lægges ud til generalforsamlingen at godkende/ vælge referent
§12 stk. 3: Brug af protokol fjernes og procedure opdateres med indført praksis for
underskrifter

§13 stk. 2: Der indføres krav til ledelse af den ekstraordinære generalforsamling
§14 stk. 2: Der indføres samme krav for valgbarhed til bestyrelsen, som for stemmeret
§14 stk. 6: Tidsfrist for konstituering af bestyrelsen forlænges til 6 uger
§15 nyt stk. Afsnit vedr. salg af aktiver indføres jf. beslutning på tidl. Generalforsamling
3:
§16 stk. 2: Opdatering af kommunikationsveje for annoncering af medlemsmøder i
afdelingerne
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§16 stk. 4: Afdelingernes planer/ønsker til anlægsinvesteringer skal godkendes af
bestyrelsen

§16 stk. 5: Udvidelse af godkendelse for brug af ”yderligere tilkomne midler” til at omfatte
bestyrelsen

§18 stk. 2: Fjernelse af krav til fremmødeprocent for vedtægtsændringer på ordinær
generalforsamling

Vedhæftet er de samlede vedtægter, hvori det gælder at uændrede afsnit står i SORT, ændrede
afsnit i BLÅ, fulgt af nuværende tekst i GRÅ og bestyrelsens begrundelse/kommentarer i en
tekstrude nedenunder.
Såfremt de ønskede ændringer ikke kan godtages af generalforsamlingen som ét samlet forslag,
ønskes hvert ændringsforslag behandlet særskilt med henblik for godkendelse.
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Vedtægter for
Jyllinge Sejlklub
GODKENDT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN
DD . MMMM ÅÅÅÅ

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er Jyllinge Sejlklub, stiftet 24. juni 1945.
Hjemsted er Roskilde Kommune, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge.
Tidligere:
Klubbens navn er Jyllinge Sejlklub,
Hjemsted er Roskilde Kommune, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge.
Begrundelse: Dato for klubbens stiftende generalforsamling indføres som historisk reference.

§ 2 FORMÅL
Klubbens formål er på et almennyttigt og ikke kommercielt grundlag, at danne ramme om og
fremme sportsaktiviteter i bred forstand med relation til vand og sikkerheden i forbindelse hermed.

§ 3 STRUKTUR
Aktiviteterne varetages af et antal afdelinger.

STK. 2
Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger kan besluttes af bestyrelsen med efterfølgende orientering
på førstkommende generalforsamling.

STK. 3
Afdelingerne drives af hver sin afdelingsbestyrelse.
Begrundelse: Nyt stk. 3. Der er i øjeblikket en svag separation mellem drift af forening og
afdelinger og ordet ”bestyrelse” bruges om både foreningens juridiske bestyrelse og de enkelte
driftsudvalg i afdelingerne.
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§ 4 MEDLEMSKABER AF SPECIALFORBUND
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet unionens vedtægter og bestemmelser.

STK. 2
De enkelte afdelinger kan, efter godkendelse af klubbens bestyrelse, melde sig ind i relevante
specialforbund.

§ 5 STANDER
Klubbens stander er blå og rød med hvidt anker og to stjerner. Standeren må kun føres af
medlemmer.

§ 6 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver med interesse for klubbens aktiviteter.

STK. 2. ÆRESMEDLEMMER
Æresmedlemmer kan, på bestyrelsens forslag, vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom
kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 18, stk. 2.
Spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen.

§ 7 UDMELDELSE OG EKSKLUSION
Udmeldelse skal være skriftlig og kan kun ske til udløbet af et kalenderår. Medlemmet har på
anmodning krav på en skriftlig bekræftelse.

STK. 2
Er et medlem i restance med kontingent og/eller aktivitetsgebyrer m.v. kan bestyrelsen beslutte,
med mindst 8 dages skriftligt varsel, at udelukke vedkommende fra deltagelse i klubbens
aktiviteter og/eller udmelde vedkommende af klubben.
Tidligere:
Hvis et medlem er i restance med kontingent og/eller aktivitetsgebyrer m.v. udover 1 måned, kan
bestyrelsen beslutte at udelukke medlemmet fra deltagelse i klubbens aktiviteter og/eller udmelde
vedkommende af klubben.
Begrundelse: 8 dages varsel indføres som gentlemens forbehold. Inspiration fra Dansk Sejlunions
(herefter DS) standardvedtægter. Periode angivelse på restanceforhold fjernet da det umiddelbart
blåstempler overskridelse betalingsfristen.

STK. 3
Ingen, udmeldt på grund af misligholdt betaling af kontingenter og/eller gebyrer mv., kan optages
på ny, før vedkommende har betalt sin restance, som maksimalt kan udgøre et års gebyrer mv.
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Tidligere:
Ingen, der er udmeldt på grund af kontingentrestance og/eller aktivitetsgebyrer m.v., kan optages på
ny, før vedkommende har betalt sin restance, som maksimalt kan udgøre et års gebyrer mv.
Begrundelse: Ændret sætningsstruktur men samme indhold. Et medlem kan ikke udmeldes ”på
grund af aktivitetsgebyrer”.

STK. 4
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, ifald vedkommende handler til skade for klubben, eller ikke
opfylder sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 2/3
af bestyrelsens medlemmer har stemt for.
Tidligere:
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller
såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsens beslutning herom kræver,
at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Begrundelse: Ændringer foretaget for at simplificere teksten og få den til at fokusere mere på
begrebet ”eksklusion”, end på medlemmet. Samme indhold.

STK. 5
Forud for bestyrelsens afgørelse om eksklusion i henhold til stk. 4, skal vedkommende have
lejlighed til at fremføre sit forsvar og/eller kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på
førstkommende ordinære generalforsamling. Dette har dog ikke opsættende virkning. Spørgsmål
om eksklusion optages som særskilt punkt på generalforsamlingens dagsordenen, hvorunder
vedkommende, med mindst 8 dage skriftligt varsel, har adgang med ret til at fremføre sit forsvar.
Tidligere:
Det i henhold til stk. 4 ekskluderede medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft
lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på
den førstkommende ordinære generalforsamling. Dette har dog ikke opsættende virkning. I alle
tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav
på at få meddelelse herom senest 8 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har
adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt
punkt på dagsordenen.
Begrundelse: Omformulering af oprindelig tekst. Indholdet er uændret med teksten er afkortet med
2 linjer. Desuden er det forsøgt tydeliggjort, at det kun er under behandling af punktet omkring
eksklusionen, det ekskluderede medlem har adgang til generalforsamlingen.

STK. 6
Optagelse af et medlem, tidligere ekskluderet af en generalforsamling, skal forinden godkendes af
ny generalforsamling.
Tidligere:
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.
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Begrundelse: Omformulering for kortfattet tydelighed, idet generalforsamlingen betragtes som
besluttende organ/ myndighed. Samme indhold.

STK. 7
Enhver generalforsamlings afgørelse, med henvisning til en eksklusion, kræver samme majoritet,
som ved ændring af klubbens vedtægter, jf. § 18 stk. 2.
Begrundelse: Nyt stk. 7 indskydes for at signalere, at sager vedrørende eksklusion har stor
betydning for klubben, og ikke kan afgøres ved simpelt flertal. Inspiration hentet fra DS
standardvedtægter.

STK. 8
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for betalt kontingent, aktivitetsgebyrer,
pladsleje eller andre medlemsydelser.
Tidligere:
Stk. 7
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for allerede betalt kontingent, aktivitetsgebyrer,
pladsleje eller andre medlemsydelser.
Begrundelse: Ordet ”allerede” er fjernet da det vurderes overflødigt, og siden nyt stk. 7 er indsat
bliver dette til stk. 8.

§ 8 KONTINGENT, AKTIVITETSGEBYRER, PLADSLEJE MV.
Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling.

STK. 2
Udover kontingentet kan der opkræves særskilt betaling for at deltage i de enkelte afdelingers
aktiviteter mv. bestyrelsen fastsætter aktivitetsgebyrer mv.

STK. 3
Kontingent og aktivitetsgebyrer mv. opkræves forud. Betales kontingent og/eller aktivitetsgebyrer
m.v. ikke rettidigt, kan der opkræves et restancegebyr, som fastsættes af bestyrelsen.
Tidligere:
Stk. 3
Kontingent og aktivitetsgebyrer mv. opkræves forud. Betales kontingent og/eller aktivitetsgebyrer
m.v. ikke rettidigt, kan der opkræves et restancegebyr, som fastsættes af bestyrelsen efter gældende
regler.
Begrundelse: Passus ”efter gældende regler” fjernes, da det vurderes overflødigt idet gældende
regler og lovgivning på området altid skal overholdes.

§ 9 HÆFTELSE
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Klubbens medlemmer – herunder bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede
forpligtelser, idet klubben alene hæfter med sin formue.

§ 10 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Tidligere:
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender.
Begrundelse: Disse vedtægter er vedtaget af netop generalforsamlingen, og denne har ligeledes
myndighed til at ændre alle aspekter heri.

STK. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og indkaldes, ved
udsendelse af bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden, med mindst 3 ugers varsel.
Indkaldelsen sker ved opslag i klubhuset samt ved indlæg i klubbens nyhedsbrev og/eller opslag på
klubbens hjemmeside.
Tidligere:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og indkaldes ved udsendelse af
bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag
i klubhuset og på forsiden af klubbens hjemmeside.
Begrundelse: Forsiden af klubbens hjemmeside faciliterer pt. ikke ”opslag”, hvorfor kravet om at
det skal være på ”forsiden” udelades. Desuden tilføjes mulighed for at benyttet klubbens
nyhedsbrev.

STK. 3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Den endelige dagsorden bekendtgøres på
hjemmesiden og i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

STK. 4
Stemmeret har alle medlemmer, som har været indmeldt i mindst 3 måneder og ikke er i restance
med kontingent og/eller aktivitetsgebyrer m.v. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller
ifølge skriftlig fuldmagt til et medlem. Antal af fuldmagter til et medlem kan maksimalt være 3.
Tidligere:
Stemmeret har alle medlemmer, som har været indmeldt i mindst 3 måneder og ikke er i restance med
kontingent og/eller aktivitetsgebyrer m.v. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde.
Stemmeafgivningen kan ske ifølge skriftlig fuldmagt til et medlem. Antal af fuldmagter til et medlem
kan maksimalt være 3.
Begrundelse: Tilrettet for læsbarhed. Sætning omkring muligheder for udnyttelse at stemmeret
skrevet sammen til en sætning.
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§ 11 DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Dagsordenen skal omfatte mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
Godkendelse af kontingenter.
Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes §14 stk. 2
Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Valg af første-suppleant.
Valg af anden-suppleant.
Valg af revisorer jf. §14 stk. 3
Valg til første revisorpost i lige år.
Valg til anden revisorpost i ulige år.
Valg af 2 revisorsuppleanter.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tidligere:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
Godkendelse af kontingenter.
Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Valg af førstesuppleant.
Valg af andensuppleant.
Valg af 1 revisor i lige år.
Valg af 1 revisor i ulige år.
Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

6.
7.
8.
9.

Begrundelse: Vedr. ændring under dagsordens pkt. 1 se begrundelse under §12. Overskrifter indsat
over punkt 6 og 10 med referencer til relevante afsnit i disse vedtægter. Desuden er det forsøgt
tydeliggjort, at der i punkterne 10 og 11 er tale om to forskellige, men samtidige og ikke
prioriterede, revisor poster.

STK. 2
Bestyrelsen kan ændre rækkefølgen af punkterne 4-13.
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§ 12 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
Generalforsamlingen vælger en dirigent samt en referent. Dirigenten leder forhandlingerne og må
ikke være medlem af bestyrelsen.
Tidligere:
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem
af bestyrelsen.
Begrundelse: Der er indskrevet valg af en referent, hvilket også skal fremgå af dagsorden (se
ændring under §11). Dette giver generalforsamlingen mulighed for at stille med en referent.

STK. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes, med enkelte undtagelser jfr. §7 stk. 7, § 18 stk. 2 og § 19
stk. 2, ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen foregår skriftligt, hvis mindst 5 medlemmer
forlanger det. Afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Blanke stemmer tæller som gyldigt
afgivne stemmer.
Tidligere:
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 18 stk. 2 og § 19 stk. 2.
Afstemningen foregå skriftligt, såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det, ligesom alle afstemninger
om eksklusion skal foregå skriftligt. Blanke stemmer tæller som gyldigt afgivne stemmer.
Begrundelse: Lettere om-formulering for læsbarhed ellers samme indhold. §7 stk. 7 er dog tilføget
jf. rettelser ved afstemning om eksklusion.

STK. 3.
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvortil referenten i passende omfang knytter
generalforsamlingens forhandlinger. Referatet underskrives af forsamlingens dirigent samt valgt
bestyrelse. Det underskrevne referat offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Tidligere:
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne
optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden.
Protokol og referat offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Begrundelse: Den tidligere omtale af ”protokol” fjernes, da denne notatform ikke længere benyttes.
Referatet godkendes ligeledes af hele den valgte bestyrelse, jf. indført praksis og i lighed med
procedurer fra bestyrelsens egne møder.
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§ 13 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 15 % af
klubbens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.
Begæringen skal indeholde et klart formuleret dagsordenspunkt.

STK. 2
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat
over for bestyrelsen. Der indkaldes som til en ordinær generalforsamling jvf. § 10 og ledes på
samme vis jvf. §12. Dagsordenen skal kun indeholde det eller de punkter, der har begrundet den
ekstraordinære generalforsamling.
Tidligere:
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over
for bestyrelsen. Der indkaldes som til en ordinær generalforsamling jvf. § 10. Dagsordenen skal kun
indeholde det eller de punkter, der har begrundet den ekstraordinære generalforsamling.
Begrundelse: Der indføres krav til ledelse af den ekstraordinære generalforsamling, med henblik på
at sikre dirigent og referent.

§ 14 BESTYRELSEN – VALG OG KONSTITUERING
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
STK. 2
Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, heraf formand, kasserer og
yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
Alle bestyrelsesmedlemmer er lige ansvarlige og skal varetage klubbens samlede interesser.
Tidligere:
Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, heraf formand, kasserer og yderligere 5
bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der ikke er i restance. Alle
bestyrelsesmedlemmer er lige ansvarlige og skal varetage klubbens samlede interesser.
Begrundelse: Valgbarhed til bestyrelsen må mindst foreskrive samme krav som stemmeret på en
generalforsamling §10 stk.4. Passus ”Ikke i restance” fjernet da ”stemmeret” er betinget heraf.

STK. 3
Klubben har 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

STK. 4
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år og suppleanter for et år. Revisorerne kan ikke
samtidig være medlem af bestyrelsen.
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STK. 5
Suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne indtræder på den ledigt blevne post. Bestyrelsen kan i
den forbindelse og ifald den vurderer det er hensigtsmæssigt, konstituere sig på ny, gældende frem
til næste generalforsamling.
Tidligere:
Suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne indtræder på den ledigt blevne post. Bestyrelsen har dog i
den forbindelse mulighed at omkonstituere sig gældende frem til næste generalforsamling, hvis den
vurderer, at det er hensigtsmæssigt.
Begrundelse: Sidste sætning er omformuleret for øget læsbarhed og tydelighed. Samme indhold.

STK. 6
Bestyrelsen konstituerer sig senest 6 uger efter generalforsamlingen med valg af næstformand og
sekretær.
Tidligere:
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvor der
vælges næstformand og sekretær.
Begrundelse: Det har ved gentagende lejligheder vis sig umuligt at finde en fælles dato for
konstituerende møde inden for 14 dage, hvorfor tidsfristen øges til 6 uger. Betydningen vurderes at
være minimal, da både formand og kasserer er valgt direkte på generalforsamlingen og at alle
bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 2, er lige ansvarlige.

STK. 7
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig
erklæring om villighed til at modtage valg.
STK. 8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Denne skal beskrive hvorledes bestyrelsen sikrer
løbende kommunikation til de enkelte afdelingsbestyrelser.
Tidligere:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal det under alle omstændigheder fremgå,
hvorledes bestyrelsen varetager den løbende kontakt til de enkelte afdelinger.
Begrundelse: Sidste sætning omformuleret for læsbarhed. Samme indhold dog specificeret at det er
kommunikationen til afdelingernes ledelse der henvises til.

STK. 9
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis et flertal af medlemmerne herunder formand eller
næstformand, er til stede. Forslag forkastes i tilfælde af stemmelighed.

STK. 10
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
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STK. 11
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Godkendte beslutningsreferater
offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage efter godkendelsen.
Tidligere:
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Godkendte referater skal offentliggøres på
hjemmesiden senest 14 dage efter godkendelsen.
Begrundelse: Der er foretaget en præcisering af hvilken type referat der skal offentliggøres, idet
den siddende bestyrelse også tager et mere udførligt referat af diskussioner og overvejelser under
møderne, hvilket dog i høj grad betragtes som internt arbejdsdokument.

STK. 12
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.
STK. 13
Der kan ydes honorar for bestyrelsesarbejde efter godkendelse på en generalforsamling.

§ 15 TEGNINGSRET
Klubben tegnes af bestyrelsen, som kan meddele fuldmagt for medlemmer til økonomiske og
juridiske transaktioner. Fuldmagtsgivere er minimum 2 af følgende bestyrelsesmedlemmer:
formand, næstformand, kasserer eller sekretær.
Tidligere:
Klubben tegnes af bestyrelsen, som kan meddele fuldmagt for medlemmer til økonomiske og juridiske
transaktioner. Fuldmagtgivere er minimum 2 af følgende bestyrelsesmedlemmer: formand,
næstformand, kasserer eller sekretær.
Begrundelse: Rettelse af trykfejl. Der tilføjes et ”s” i ordet ”fuldmagtsgivere”.

STK. 2
Køb/salg af fast ejendom skal efter indstilling fra bestyrelsen altid godkendes på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling.
Tidligere:
Køb/salg af fast ejendom skal efter indstilling fra bestyrelsen altid godkendes på en ordinær eller en
ekstraordinær generalforsamling.
Begrundelse for ændring: ”en” slettet før ekstraordinær generalforsamling.
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STK. 3
Ethvert salg af klubbens aktiver skal, forud for eksternt opslag, tilbydes klubbens medlemmer i en
lukket budrunde. Eventuelle bud på køb af klubbens aktiver skal være skriftlige og afgøres af
bestyrelsen.
Begrundelse: Nyt stk. 3 indført på baggrund af diskussion om emnet på generalforsamlingen i 2017
ifm. salg af gammel følgebåd. Det er ultimativt bestyrelsen der beslutter om et bud er på linje med
hvad der ellers forventes at kunne handles til.

§ 16 AFDELINGER
Afdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse, som vælges af afdelingens medlemmer. Afdelingerne
træffer selv beslutning om struktur og organisering af arbejdet.

STK. 2
Der afholdes medlemsmøde i de enkelte afdelinger, mindst 1 gang om året. Mødet skal finde sted
inden den 1. november og her skal afdelingens budgetforslag for det kommende år forelægges.
Medlemsmøde indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved indlæg i afdelingens nyhedsbrev og/ eller
opslag på klubbens hjemmeside.
Tidligere:
Der afholdes mindst 1 gang om året medlemsmøde i de enkelte afdelinger. Mødet skal finde sted inden
den 1. november. Afdelingens budgetforslag for det kommende år forelægges for afdelingens
medlemmer. Indkaldelse til medlemsmødet skal ske med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på
klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset.
Begrundelse: Omformuleret for øget læsbarhed. Mulighed for anvendelse af nyhedsbreve i
afdelingerne er tilføjet. Afdelingerne friholdes for krav om opslag, da mødet ikke er en ”myndighed”
i klubben, men mere et dialogmøde i afdelingen.

STK. 3
Afdelingerne skal hvert år inden den 1. november udarbejde et budget med en tilhørende
handlingsplan for afdelingens aktiviteter og en 3-årig vedligeholdelsesplan for afdelingens materiel.
Budgettet skal forelægges for bestyrelsen i november.

STK. 4
Efter godkendelse fra bestyrelsen, disponerer afdelingerne selv over deres budget. Enhver afvigelse
fra det godkendte budget kræver ligeledes bestyrelsens godkendelse. Anlægsinvesteringer kræver
særskilt godkendt af bestyrelsen.
Tidligere:
Afdelingerne disponerer selv over det budget, som klubben har stillet til rådighed for afdelingen. Hvis
afdelingen ønsker at afvige fra budgettet i løbet af året, forudsætter det klubbestyrelsens forudgående
godkendelse. Anlægsinvesteringer forudsættes godkendt af kassereren.
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Begrundelse: Omformuleret for simplificering og øget læsbarhed. Procedure for godkendelse af
anlægsaktiviteter omskrevet da disse ønskes indpasset i evt. anlægsstrategi, bestyrelsen kunne
have for hele klubben, samt kræve godkendelse af offentlige myndigheder.

STK. 5
Afdelingernes disposition over ekstraordinære indtægter genereret i afdelingerne, og ikke
indeholdt i det godkendte budget, kræver særskilt godkendelse i bestyrelsen. Brug af sådanne
indtægter skal være i overensstemmelse med klubbens og afdelingens generelle formål, og bogføres
på lige fod med andre transaktioner.
Tidligere:
Hvis afdelingerne selv genererer indtægter ud over dem, der er indeholdt i det godkendte budget, kan
de frit disponere over beløbene dog under forudsætning godkendelse af klubbestyrelsen kassererens og
formandens godkendelse, og så længe formålet er i overensstemmelse med klubbens og afdelingens
generelle formål. De ekstraordinære indtægter og brugen heraf skal bogføres i klubbens regnskab.
Begrundelse: Omformuleret for præcisering af at bestyrelsen skal godkende brug af yderligere
tilkomne midler.

§ 17 REGNSKAB OG REVISION
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

STK. 2
Bestyrelsen skal, inden udgangen af februar, udarbejde og forelægge årsregnskab for det
foregående år til revisorerne. Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse, balance og de noter,
som bestyrelsen skønner nødvendige.

STK. 3
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsregnskabet og påse, at
beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med revisionspåtegning. Hver af revisorerne har
til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bogføring, bilag og beholdninger.

STK. 4
Årsregnskabet bekendtgøres for klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

STK. 5
Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med bestyrelsesmedlemmernes underskrifter og revisorernes påtegning.

§ 18 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt forslaget fremgår af
dagsordenen, og angivne tidsfrister for indkaldelse er overholdt.
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STK. 2
Ændringer i vedtægter kan besluttes når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Tidligere:
Forslaget er vedtaget, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Hvis mindre end 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes
senest 1 måned efter. Indkaldelsen sker jf. § 10, stk. 2.
Hvis mindst 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget.
Fuldmagter jf. § 10, stk. 4 godkendes som tilstedeværende.
Begrundelse: Denne §-struktur har udspring i den opfattelse, at vedtægter skal være statiske
vedvarende bestemmelser som kun ændres undtagelsesvis. Dette betragtes nu som en noget
forældet opfattelse, og vedtægter skal i dag være dynamiske dokumenter der foreskrive praktiske
tidssvarende krav til drift og organisation.

§ 19 KLUBBENS OPLØSNING
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.

STK. 2
Opløsning af klubben kræver, at mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at
mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Hvis mindre end 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne
stemmer er for opløsning, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 8 uger efter.
Hvis mindst 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget.

STK. 3
Ved klubbens ophør tilfalder dens nettoaktiver almennyttigt idrætsarbejde i klubbens
hjemstedskommune efter beslutning i byrådet.

Flyttet til toppen af dokumentet:
Vedtægterne er senest godkendt på generalforsamlingen den 27. februar 2013
-o-
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