Februar 2012

VEDTÆGTER
§ 1. Navn og hjemsted.
Klubbens navn er SEJLKLUBBEN ESRUM SØ.
Klubbens hjemsted er Sørup pr. Fredensborg.

stemme, at vedkommende medlemskab skal anses
for at være ophørt. Sådan beslutning medfører ikke
bortfald
af
nogen
restanten
vedrørende
betalingsforpligtelse for det pågældende eller noget
foregående regnskabsår.

§ 2. Formål.
§ 8. Udmeldelse.
Klubbens formål er at fremme og virke til gavn for
sejlsporten ved Esrum sø.
§ 3. Højere instanser.
Klubben er som medlem af Dansk Sejlunion undergivet love og regler for såvel denne sammenslutning som Dansk Idræts Forbund.
§ 4. Medlemmer.
Medlemskab kan være aktivt eller passivt. Indmeldelse som medlem af klubben skal for at opnå
gyldighed godkendes af bestyrelsen for denne.
Medlemmerne opdeles i seniorer, nemlig de der
ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 19 år, og
juniorer.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, som
skal være fritaget for kontingent.
§ 5 Indskud.
Ved indmeldelse som aktivt medlem eller overgang fra passivt til aktivt medlemskab betaler medlemmet et indskud, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan
bemyndige bestyrelsen til at fastsætte størrelsen af
indskud.
§ 6. Kontingent.

Udmeldelse af klubben skal for at kunne anses for
gyldig ske til ophør af medlemskabet med udgangen af et regnskabsår og efter forudgående skriftlig
meddelelse til bestyrelsen med mindst én måneds
varsel.
§ 9. Eksklusion.
I tilfælde af, at et medlem efter bestyrelsens skøn
handler i strid med klubbens formål eller interesser
eller indenfor eller udenfor klubben optræder på
uværdig vis, kan bestyrelsen ekskludere den pågældende, som derefter har ret til at forlange
beslutningen forelagt den nærmest påfølgende
ordinære eller ekstraordinære generalforsamling,
såfremt vedkommende skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter krav derom inden 15 dage
efter, at bestyrelsens beslutning er kommet frem til
ham. Den udelukkede kan på den nævnte generalforsamling give møde og føre sit forsvar, men kan
ikke deltage i nogen afstemning.
§ 10. Ordinær Generalforsamling.
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en
gang om året i løbet af februar måned med følgende
dagsorden :

Kontingentet for medlemsskab fastsættes af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen
kan
bemyndige bestyrelsen til at fastsætte og opkræve
særlige ydelser fra medlemmer for brug af
klubbens plads og anlæg.

1.
2.
3.
4.

§ 7. Restance.

5.
6.
7.
8.

Kontingent betales inden den 1. april i vedkommende regnskabsår. Medlemmer, der er i restance
med hensyn til kontingent eller andre ydelser fra
klubben, er udelukket fra uden tilladelse fra bestyrelsen at benytte klubbens anlæg og materiel.
Er restance ikke udlignet inden én måned fra
påkrav efter forfaldsdagen, kan bestyrelsen be-

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Årsregnskabet forelægges til godkendelse.
Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse
af budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent.
Valg af formand, bestyrelse og suppleanter.
Valg af revisor.
Forslag fra medlemmerne.
Eventuelt.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst
3 ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet på
ordinær generalforsamling, skal være kommet frem
til bestyrelsen senest 14 dage inden general-

forsamlingen.
§ 11. Ekstraordinær Generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte,
som bestyrelsen finder anledning dertil, eller når
mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter
krav derom med samtidig angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til en således krævet ekstraordinær generalforsamling skal poststemples ved udsendelse
senest 15 dage efter begæringens fremkomst.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
sker på samme måde og med samme varsel som
for ordinær generalforsamling bestemt.
§ 12. Afstemning.
Alle spørgsmål på en generalforsamling afgøres
ved simpel flertalsbeslutning, dog at der til køb og
salg af fast ejendom, hvorved bemærkes, at
bygninger og anlæg på lejet grund ikke regnes for
fast ejendom, og til vedtagelse af lovændringer
eller klubbens opløsning kræves, at mindst to
trediedele af de stemmeberettigede er mødt, og at
mindst to trediedele af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås det angivne kvalificerede stemmeflertal for
forslaget, men er det angivne antal stemmer ikke
repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes
inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages,
når to trediedele af de mødte stemmeberettigede,
uden hensyn til disses antal, stemmer for forslaget.
§ 13. Stemmeret.
Stemmeret på en generalforsamling har aktive
medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er
fyldt 15 år, æresmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer.
Stemmeret kan ikke udøves af medlemmer i
restance med kontingent eller anden ydelse til
klubben.
§ 14. Bestyrelse.
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen blandt
de stemmeberettigede medlemmer. I ulige
kalenderår vælges to medlemmer og i lige
kalenderår vælges en formand og derefter to
medlemmer. Valget gælder for to år ad gangen.
Genvalg til medlem af bestyrelsen kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand
og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
flertallet af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der vælges 3 suppleanter, valget gælder for et år

ad gangen. Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af vakance indtræder en suppleant valgt
af bestyrelsen.
§ 15. Tegning.
Klubben tegnes af formanden eller kassereren sammen med mindst ét andet medlem af bestyrelsen,
dog at der til leje, køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom eller bygninger og anlæg på lejet
grund kræves alle bestyrelsens medlemmer.
§ 16. Regnskab.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det årlige
regnskab afleveres inden den 20. januar til
revision, der skal være tilendebragt senest den 31.
januar.
Det reviderede regnskab skal henligge hos formanden til eftersyn for klubbens medlemmer
mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 17. Revision.
Til at revidere klubbens regnskaber vælges på
generalforsamlingen for ét år ad gangen en revisor.
§ 18. Foranstaltning ved ophør.
Opløses Sejlklubben Esrum Sø tilfalder klubbens
beholdne formue Dansk Sejlunion.
Sørup pr. Fredensborg,
med ændring
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og ændring
og ændring
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