
 

 

 

 

 

 

Vedtægter 
  

 
 

 
§ 1  Navn og hjemsted 

 
  Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune.  
 

 
§ 2   Formål 

  
 Klubbens formål er  

- at varetage medlemmernes interesse for fritidssejlads  

- at arbejde for at øge sikkerheden til søs 
- at skabe et aktivt klubliv 

      
 
§ 3   Medlemskab af Dansk Sejlunion 

  
 Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes vedtægter og 

bestemmelser. Klubben kan være medlem af andre sammenslutninger med 
videre. 

  
 
§ 4   Medlemskab   

        
stk. 4.1 Som medlem optages enhver, der fremsætter ønske herom, dog kræves 

forælders eller værges skriftlige samtykke ved optagelse af umyndige 
personer.  

      

Stk. 4.2       Æresmedlemmer udnævnes efter enstemmig beslutning i bestyrelsen og 
udnævnelsen offentliggøres på efterfølgende ordinære generalforsamling. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie.  
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for 
diskussion på generalforsamlingen.  

  



 

 

 
 

§ 5   Kontingent 
  

 Medlemsstruktur og den dertil hørende kontingentstørrelse besluttes på 
den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. 
Kontingentopkrævningen sker efter generalforsamlingen og dækker det 

aktuelle budgetår.  
 

 
§ 6   Medlemmers pligter 
  

Stk. 6.1 Alle medlemmer har pligt til at overholde klubbens vedtægter. 

 
Stk. 6.2 Medlemmer, der er i mere end 2 måneders restance – kontingent eller  

 andet skyldigt beløb - kan slettes af medlemsfortegnelsen efter forud givet 

 varsel. Eventuel genoptagelse kan kun finde sted mod betaling/indfrielse af 
 enhver restance. 

   Bestyrelsen kan midlertidigt fritage et medlem for at betale kontingent.  

 
Stk. 6.3 Et medlem, der groft forser sig mod klubbens interesser, kan ekskluderes 

ved enstemmig beslutning i bestyrelsen. En sådan beslutning kan inden 2 
uger fra meddelelsen er modtaget indankes af medlemmet til endelig 
afgørelse på nærmest følgende generalforsamling. En evt. anke har 

opsættende virkning. 
 

 
§ 7   Generalforsamling 
 

Stk. 7.1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger og beføjelser, som disse 
vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.                                                                                                                  

 
Stk. 7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. 

Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen med mindst 14 dages 

varsel via klubbens hjemmeside og pr. e-mail til medlemmerne.  
 

Stk. 7.3 Æresmedlemmer og alle øvrige medlemmer, som har betalt forfaldent 
kontingent, har stemmeret.  

 
Stk. 7.4 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller via skriftlig 

fuldmagt. Fremmødte medlemmer kan kun medbringe én fuldmagt. 

 
 

§ 8   Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
 

1. Valg af dirigent  

 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

 

4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Herunder 
fastsættelse af kontingentstruktur og –størrelser efter oplæg fra 

bestyrelsen. 
 



 

 

5. Valg af formand (lige kalenderår).  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. I lige år vælges 2 
bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3. Første gang vælges dog 5. De 3 

med flest stemmer vælges for 2 år. De andre 2 for 1 år. 
 

7. Behandling af indkomne forslag. Herunder nedsættelse af evt. udvalg 

og godkendelse af formænd og næstformænd for disse jf. § 12. 
- fra medlemmer 

- fra bestyrelsen 
 

8. Hvert år vælges en kritisk revisor for en to årig periode og en 

revisorsuppleant for en et årig periode jvf. § 14.  
 

9.  Eventuelt.   
 
 

§ 9   Generalforsamlingens afvikling 
  

Stk. 9.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af 
bestyrelsen. 

 
Stk. 9.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. 

dog § 15 vedrørende vedtægtsændringer og § 16 vedrørende ophævelse af 

klubben.  
 

Stk. 9.3 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring af mindst et 
stemmeberettiget medlem foregår afstemninger skriftligt. Alle personvalg 
skal foregå skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater til en post.  

 
Stk. 9.4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 

fremsættes og motiveres skriftligt og være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

  

Stk. 9.5 Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger og, i det omfang 
dirigenten bestemmer det, af drøftelserne. Referatet underskrives af 

dirigenten og den i perioden op til generalforsamlingen siddende formand.  
 

 
§ 10   Ekstraordinær generalforsamling 
 

Stk. 10.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen 
og skal indkaldes, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer 

skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af og skriftlig 
motivation for hvilke emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.  

 

Stk. 10.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned 
efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Såfremt begæringen 

modtages i perioden 15. maj til 31. juli skal den ekstraordinære 
generalforsamling dog blot afholdes inden udgangen af august. 

  

Stk. 10.3 Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen med mindst 14 dages 
varsel via klubbens hjemmeside og pr. e-mail til medlemmerne.  

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de 
punkter, der er angivet på dagsordenen.  



 

 

 
 

§ 11   Bestyrelsen 
 

Stk. 11.1 Bestyrelsen er klubbens ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold 
med mindre disse vedtægter foreskriver andet. De vedtagne beslutninger 
og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 

  
Stk. 11.2 Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte medlemmer jf. § 8 

og 12.  
 Bestyrelsen vælger hvert år efter generalforsamlingen blandt sine 

medlemmer næstformand, kasserer og sekretær. Disse tre udgør sammen 

med formanden forretningsudvalget. 
 

Stk. 11.3  Kun stemmeberettigede og myndige klubmedlemmer er valgbare til  
 bestyrelsen. 

  

Stk. 11.4 Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.  
 

Stk. 11.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden 
samt mindst halvdelen af den samlede bestyrelsen er til stede.  

 
Stk. 11.6 Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Evt. mindretal har ret til 

at få deres synspunkter ført ind i referatet. 

  Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde. 
 

Stk. 11.7 Foreningen tegnes af formanden og i hans fravær af næstformanden. 
  
Stk. 11.8 Kassereren varetager, under ansvar over for bestyrelsen, klubbens løbende 

økonomiske forretninger. 
  

Stk. 11.9 Bestyrelsen tegner klubben i alle sager om køb og salg og der fastsættes 
regler herfor i bestyrelsens forretningsorden. Pantsætning af løsøre samt 
køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af hele bestyrelsen.  

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af 
generalforsamlingen. 

 
 
§ 12   Udvalg 

 
Stk. 12.1 Beslutning om oprettelse af udvalg til varetagelse af løbende opgaver tages 

på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen eller 
medlemmerne.  
Sammen med indstillingen, der skal ske senest 8 dage før 

generalforsamlingen jf. § 9 stk.4, følger forslag til formand og 
næstformand for udvalgene.  

Besluttes det at oprette det foreslåede udvalg, skal formand og 
næstformand godkendes af generalforsamlingen, og formændene (ved 
deres fravær næstformændene) er efterfølgende medlemmer af 

bestyrelsen.  
 Disse beslutninger/godkendelser gælder for et år. 

  
Stk. 12.2 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af tidsbegrænsede 

opgaver. 
 



 

 

 
§ 13   Regnskabsår 

 
Stk. 13.1 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  

 
Stk. 13.2 Den af bestyrelsen underskrevne og reviderede årsrapport forelægges den 

ordinære generalforsamling til godkendelse.  

 
Stk. 13.3 Årsrapporten bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse på klubbens hjemmeside.  
 
 

§ 14   Revisorer 
  

Stk. 14.1 Der vælges på generalforsamlingen 2 kritiske revisorer. Hvert år – første 
gang i 2019 - vælges en kritisk revisor for en to årig periode. Hvert år 
vælges en revisorsuppleant for en et årig periode.  

 

Stk. 14.2 Revisorerne skal hvert år i januar eller februar gennemgå det samlede 
regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Årsrapporten forsynes 

med en påtegning.  
 
Stk. 14.3 Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og 

beholdning.  
 

 
§ 15   Vedtægtsændringer 

 
 Ændringer i disse vedtægter kan foretages af klubbens generalforsamling 

efter følgende bestemmelser:  

- Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres sammen med 
dagsordenen i indkaldelsen til generalforsamling og skal gøres til genstand 

for drøftelse, før afstemning kan finde sted. 
- Afstemningen tilrettelægges af dirigenten, så der stemmes enkeltvis om 
de paragraffer, hvori der er foreslået ændringer. 

- Såfremt der ikke er foretaget ændringer i forslaget, kan dette vedtages 
med 2/3 flertal.  

- Hvis der foretages ændringer, skal det ændrede forslag behandles på en 
ekstraordinær generalforsamling senest 3 måneder efter den første. 

- Indkaldelsen skal foruden dagsorden indeholde det på første 

generalforsamling besluttede forslag til vedtægtsændringer. 
 

Såfremt der ikke er foretaget ændringer i forslaget, kan dette nu vedtages 
med simpelt flertal. 
 

 
§ 16   Ophævelse af Assens Sejlklub 

 
Stk. 16.1 Forslag om ophævelse af Assens Sejlklub skal behandles og eventuelt 

vedtages som fastsat for vedtægtsændringer jvf. § 15.  

 
Stk. 16.2 I tilfælde af klubbens ophævelse skal dens midler efter den ophævende 

generalforsamlings beslutning overdrages til en institution, der i sit virke 
harmonerer med Assens Sejlklubs formål.  

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2018. 

 
 
 

 
 

Dirigent       Formand  

      


