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LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

1.1. Klubbens navn er HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS). 

Klubben er stiftet den 7. August 1934.
Klubbens hjemsted er Helsingør Kommune, Nordhavnen, 3000 Helsingør.

§ 2. STANDER

2.1. Klubbens stander er hvid med en rød/hvid bolsjebøje på grønt vand.

§ 3. FORMÅL

3.1. Klubbens formål er at fremme interessen for fritidslivet på søen ved afholdelse af 
kap- og tursejladser, øvelses- og navigationssejladser samt sportsfisketure. Desuden ved
kursusvirksomhed at give medlemmerne kendskab til navigation, tovværksarbejde m.m.
samt sikkerhed og ansvar på søen. Endvidere er det klubbens formål at varetage plads- 
og lokaleforhold for medlemmerne samt at styrke kammeratskabet bl.a. ved afholdelse 
af selskabelige sammenkomster.

Politisk virksomhed må ikke finde sted.

§ 4. STRUKTUR

4.1. Klubben er opdelt i en sejlerafdeling og en motorbådsafdeling med hver sine 
medlemmer, hver sit kontingent og regnskab, hver sin generalforsamling, hver sin be-
styrelse og hver sine afdelingsvedtægter.

4.2. De respektive afdelingers vedtægter er en del af disse love.

4.3. De to afdelingers medlemmer udgør i forening medlemmerne af HELSINGØR 
AMATØR SEJLKLUB (HAS).

4.4. Sejlerafdelingen er tilsluttet Sundkredsen under Dansk Sejlunion og er derigennem 
medlem af Dansk Idrætsforbund og underkastet love og bestemmelser, der til enhver 
tid måtte blive fastsat af disse centrale forbund.

4.5. De to afdelinger i foreningen etablerer en hovedbestyrelse til varetagelse af fælles 
anliggender - f.eks. lokale- og pladsforhold - samt til at repræsentere klubben udad til, 
det være sig overfor offentlige myndigheder eller andre.

§ 5. HOVEDBESTYRELSEN

5.1. Klubben ledes af en hovedbestyrelse, der består af 5 medlemmer, nemlig 
formanden og et bestyrelsesmedlem fra hver afdeling samt et bestyrelsesmedlem fra 
den afdeling, der har flest stemmeberettigede medlemmer pr. 31.12. i det senest 
foregående år.

5.2. Hovedbestyrelsen tegnes af de to afdelingsformænd i forening.

5.3. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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5.4. Over det på hovedbestyrelsens møder passerede føres en protokol, der 
underskrives af de to afdelingsformænd.

5.5. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til varetagelse 
af særlige opgaver.

5.6. Hovedbestyrelsen udpeger en kasserer til varetagelse af bogføring vedrørende de 
fælles økonomiske anliggender, derunder også udarbejdelse af budget for det kommende
år.

5.7. Klubbens regnskabsår er kalenderåret, 1.1. - 31.12.

5.8. Hovedbestyrelsens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 1. februar 
efter udløbet af regnskabsåret.

5.9. Hovedbestyrelsens regnskab skal revideres af en af hovedbestyrelsen valgt 
registreret eller statsautoriseret revisor, og det reviderede regnskab skal afleveres til de 
respektive afdelingers bestyrelse senest den 15. februar i det følgende år.

5.10. Hovedbestyrelsens indtægter og udgifter fordeles på de to afdelinger i forhold til 
antallet af afdelingernes stemmeberettigede medlemmer pr. 31. december i 
regnskabsåret, og afdelingerne er lodtagere i fællesformuen i samme forhold.

5.11. Årets driftsresultat, afdelingernes kapitalindestående/kapitaltilsvar samt 
hovedbestyrelsens årsberetning skal medtages i afdelingernes særskilte regnskaber.

5.12. Hovedbestyrelsens regnskab vedrørende de fælles økonomiske anliggender skal 
være tilgængeligt for medlemmerne på de respektive afdelingers generalforsamlinger.

5.13. Hovedbestyrelsen er ansvarlig overfor de respektive afdelingers 
generalforsamlinger.

§ 6. GENERALFORSAMLINGER

6.1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingerne i de to afdelinger, 
Sejlerafdelingen og Motorbådsafdelingen.

6.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i de to afdelinger skal mindst 
indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning for det forløbne år og hovedbestyrelsens årsberetning.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det  forløbne år samt budget 
for det kommende år.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Forslag fra bestyrelse og fra medlemmerne.

6) Valg af bestyrelse.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.
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§ 7. AFDELINGERNES VEDTÆGTER

7.1. De respektive afdelinger fastsætter selv de vedtægter, der skal gælde for den 
pågældende afdeling. Afdelingsvedtægterne skal mindst indeholde bestemmelser om 
følgende forhold:

a. Regler vedrørende medlemskab og kontingent. Intet medlem kan være 
medlem samtidig i de to afdelinger.

b. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger. 

c. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned.

d. Regnskabsår. 
Regnskabsåret skal være kalenderåret.

e. Regler om stemmeret.

f. Afdelingens tegningsregel.

g. Regler for ændring af afdelingens vedtægter.

7.2. Afdelingens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 20. februar i året 
efter regnskabsårets udløb.

7.3. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar.

7.4. Det reviderede regnskab for afdelingen skal fremlægges til gennemsyn i 
klublokalerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 8. LOVÆNDRINGER

8.1. Til vedtagelse af forslag om ændring af disse love eller forslag om opløsning af 
Helsingør Amatør Sejlklub kræves, at forslaget vedtages på en ordinær generalforsam-
ling, såvel i Sejlerafdelingen som i Motorbådsafdelingen.

8.2. Til forslagets vedtagelse kræves dels, at 3/4 af afdelingens stemmeberettigede 
medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og dels, at forslaget vedtages med
3/4 af de afgivne stemmer.

8.3. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 3/4 af afdelingens 
stemmeberettigede medlemmer, men er forslaget vedtaget med 3/4 af de afgivne 
stemmer, påhviler det afdelingens bestyrelse at indkalde til en ny generalforsamling med
14 dages varsel. Den nye generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter den 
ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den nye generalforsamling vedtages 
med 3/4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer 
uden hensyn til, hvor stor en andel af afdelingens medlemmer der er repræsenteret på 
generalforsamlingen. 

Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 4 af 14



§ 9 BETINGELSER FOR OPLØSNING - UDSKILLELSE

9.1. Til vedtagelse af forslag om at en afdeling opløses eller om, at en afdeling udskilles 
til en selvstændig klub kræves, at forslaget vedtages på en ordinær generalforsamling i 
den pågældende afdeling.

9.2. De i § 8.2. og 8.3. anførte betingelser vedrørende majoritet, repræsentation samt 
fremgangsmåde til forslagets vedtagelse finder tilsvarende anvendelse.

9.3. Vedtages forslaget om opløsning, tilfalder afdelingens indestående ifølge 
hovedbestyrelsens regnskab den anden afdeling.

9.4. Det skal fremgå af afdelingens vedtægter, hvorledes der skal forholdes med 
afdelingens øvrige formue i tilfælde af, at afdelingen opløses. 

§ 10 OPGØRELSE AF AKTIVER

10.1. Når et forslag om, at en afdeling udskilles til selvstændig klub er endeligt 
vedtaget, påhviler det hovedbestyrelsen omgående at foranledige, at det fælles klubhus 
bliver vurderet af to uvildige, sagkyndige vurderingsmænd, hvis vurdering skal foreligge 
senest 8 uger efter, at forslaget om udskillelse er endeligt vedtaget.

Ved vurderingen skal vurderingsmændene bl.a. lægge vægt på den resterende løbetid 
for grundleje-kontrakten med Helsingør Kommune.

10.2. Hvis udskillelsen sker ifølge gensidig aftale mellem de to afdelinger, da deles 
nettofællesformuen ifølge hovedbestyrelsens sidst afsluttede regnskab, reguleret på 
grundlag af den foreliggende vurdering i henhold til § 10.1., mellem de to afdelinger på 
grundlag af de forholdstal, jfr. § 5.10., der fremgår af hovedafdelingens sidst afsluttede 
årsregnskab.

10.3. Hvis udskillelsen sker på grundlag af en ensidig beslutning i en afdeling, da har 
den anden afdeling ret til ved opgørelsen af nettofællesformuen, ifølge 
hovedbestyrelsens sidst afsluttede regnskab, at vælge enten at lægge den bogførte 
værdi af klubhuset til grund for delingen, eller at lægge vurderingen i henhold til § 10.1. 
til grund, hvis denne er lavere.

Den således opgjorte fællesformue deles da mellem afdelingerne på grundlag af de 
forholdstal, der fremgår af det sidst afsluttede regnskab for hovedafdelingen, idet dog 
den udskilte afdeling maksimalt har krav på at få udbetalt et beløb svarende til det 
beløb, som afdelingen i sin tid indskød i forbindelse med klubhusbyggeriet. 

§ 11 OPLØSNING AF HAS

11.1. Opløsning af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) kan ikke finde sted så længe 
én afdeling består.

11.2. Ved opløsning af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB, vil der ved den sidste 
generalforsamling, som afholdes, blive taget stilling til hvilken almennyttig fond, 
klubbens formue skal tilfalde.
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Således vedtaget i Sejlerafdelingen den 10/3 1999 og i Motorbådsafdelingen den 18/3 
1992. Underskrevet igen uden ændringer 28. maj 2011

Fra hovedbestyrelsen:

 

________________________ _______________________

Per Andersen Kim Chr. Dragstrup
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Helsingør Sejlklub
Strandpromenaden 6, 1.
3000 Helsingør

VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB

§ 1. TILHØRSFORHOLD - STRUKTUR

1.1. Helsingør Sejlklub er en underafdeling af Helsingør Amatør Sejlklub (HAS) og medlem af Dansk 
Sejlunion (DS)

1.2. Disse vedtægter er en del af lovene for Helsingør Amatør Sejlklub.

§ 2. FORMÅL

2.1. Afdelingens formål fremgår af § 3 i love for HAS.

§ 3. MEDLEMMER

3.1. Afdelingen kan optage medlemmer i alle kategorier.

Kategorierne fremgår af oversigten på kontingentopkrævningerne.

Følgende personer kan ikke optages som medlemmer: Personer, der er ekskluderet i 
andre sejlklubber eller sejlforeninger, med mindre eksklusionen har varet mere end en af
bestyrelsen fastsat frist og forholdene i øvrigt taler for, at den pågældende optages som 
medlem. Familiemedlemskab kan oprettes. Et sådant medlemskab kontingent fastsættes
særskilt. Familiemedlemskabet kan bestå af to voksne og børn under 25 år med fælles 
adresse. Et hvert nyt medlem skal have udleveret love for HAS samt afdelingens 
vedtægter.

3.2. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 1. december og udmeldelsen har 
da virkning fra førstkommende 1. januar.

3.3. Ekskludering af et medlem kan finde sted ved simpelt stemmeflertal på et 
bestyrelsesmøde. Medlemmet har dog ret til at få sin sag prøvet ved førstkommende 
ordinære generalforsamling, hvor der kræves simpelt stemmeflertal for at stadfæste 
ekskluderingen.

Æresmedlemmer er kontingent frie medlemmer og udnævnes af bestyrelsen.

Kontingentet følger kalenderåret og skal for det pågældende år være indbetalt senest 
inden generalforsamlingens afholdelse.

Kontingentrestance 14 dage kan efter skriftligt påkrav medføre slettelse som medlem.
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§ 4. GENERALFORSAMLING

4.1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Indkaldelse til 
generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med 14 dages 
varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned. Generalforsamlingen 
vælger selv sin dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og 
stemmeafgivning. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen 
eller 5 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

4.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år, herunder hovedbestyrelsens 
årsberetning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for 
det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

5. Forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne.

6. Valg af bestyrelse samt en suppleant.

7. Valg af revisorer samt en suppleant.

8. Eventuelt.

4.2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal 
bekendtgøres ved opslag i afdelingernes klublokale. Bestyrelsens forslag skal udsendes 
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

4.3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær 
generalforsamling og skal afholdes efter beslutning af en ordinær generalforsamling, 
efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller efter skriftlig begæring fra mindst 50 
medlemmer fra afdelingen. Når en begæring om ekstraordinær generalforsamling er 
indgivet til bestyrelsen, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en 
måned efter begæringens modtagelse.

4.4. Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til 
ændring af disse vedtægter eller til beslutning om udskillelse til selvstændig klub, eller 
til beslutning om afdelingens opløsning kræves dog en kvalificeret majoritet, jfr. § 9.

4.5. Over det på generalforsamlingen passerede fører sekretæren en protokol, der 
underskrives af dirigenten samt bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

5. REGLER OM STEMMERET

5.1. For at afgive stemme på Generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse eller
fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem der ikke er i kontingentrestance har en 
stemme. Dokumentation for betalt kontingent kan kræves fremvist i forbindelse med 
generalforsamlingen. Familiemedlemskab giver stemmer efter det antal 
stemmeberettigede medlemmer, der er i familien.
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§ 6. BESTYRELSE

6.1 Afdelingen ledes af en bestyrelse, der vælges blandt klubbens medlemmer. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen. Formanden afgår i ulige årstal, medens kassereren afgår i lige årstal. 
Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer 
bestyrelsen sig selv. 

6.2. Bestyrelsen holder møde så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt. Efter hvert 
bestyrelsesmøde udfærdiges et beslutningsreferat for mødet der efterfølgende 
godkendes af de respektive medlemmer. Denne godkendelse kan finde sted via e-mail 
eller andre elektroniske medier. Referat ophænges i klubben og offentliggøres tillige på 
klubbens hjemmeside. 

6.3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, 
når mindst tre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg blandt afdelingens 
medlemmer til varetagelse af særlige opgaver. Til bestyrelsen vælger 
generalforsamlingen en suppleant.

§ 7. REGNSKAB OG REVISION

7.1. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar - 31. december. Afdelingens 
regnskab skal foreligge klar til revision senest den 20. februar i året efter regnskabs-
årets udløb. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. 
februar.

7.2.  Afdelingens reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn i afdelingens 
lokaler senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

7.3. Afdelingens regnskaber revideres af to af generalforsamlingen for et år valgte 
revisorer. Generalforsamlingen vælger samtidig en revisorsuppleant. Afdelingens formue 
og kassebeholdning skal indsættes i bank eller sparekasse.

§ 8. TEGNINGSREGEL

8.1. Afdelingen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen 
med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren, således at 
denne kan disponere indenfor de af bestyrelsen fastsatte beløbsrammer. Afdelingen 
hæfter kun for sine forpligtelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Det
påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse med 
mindre at enhver tids gældende lovgivning tilsiger dette.

§ 9. ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER - UDSKILLELSE - OPLØSNING

9.1. Til vedtagelse af forslag om ændring af disse vedtægter kræves, at forslaget på en 
ordinær generalforsamling vedtages med 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne 
stemmer. Opnås ikke kvalificeret stemmeflerhed, men kun almindelig stemmeflerhed på 
den ordinære generalforsamling, påhviler det bestyrelsen at indkalde til en ny 
generalforsamling med 14 dages varsel. Den nye generalforsamling skal afholdes inden 
en måned efter den ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den nye 
generalforsamling vedtages med almindelig stemmeflerhed af de på den nye 
generalforsamling tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 
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9.2. De særlige regler om majoritet til vedtagelse af forslag om afdelingens opløsning 
eller afdelingens udskillelse til selvstændig klub fremgår af §§ 8 - 10 i love for Helsingør 
Amatør Sejlklub. Dersom et forslag om at afdelingen opløses vedtages i overens-
stemmelse med §8 i love for HAS, da tilfalder afdelingens resterende formue, bortset fra
den del af formuen, der fremgår af hovedbestyrelsens regnskab, en fond under 
bestyrelse af Dansk Sejlunion.

Disse vedtægter for sejlerafdelingen er vedtaget på afdelingens generalforsamling den 8.
marts 2017 og bekræftes herved.

Helsingør d. 8. marts 2017

_____________________________ _______________________________

Mikael Lohmann-Jørgensen Per H. Kristiansen

_____________________________ _______________________________

Kasper Wedersøe Henrik Holten Møller

_____________________________

Henrik Obel
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Helsingør Motorbådsklub
Strandpromenaden 6, 1.
3000 Helsingør

VEDTÆGTER FOR HELSINGØR MOTORBÅDSKLUB

§ 1. TILHØRSFORHOLD - STRUKTUR

1.1. Helsingør Motorbådsklub er en underafdeling af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 
(HAS).

1.2. Disse vedtægter er en del af lovene for HAS.

§ 2. FORMÅL

2.1. Afdelingens formål fremgår af § 3 i lovene for HAS

2.2. Under afdelingen er etableret en klub, der har til formål at fastholde og udbygge 
sammenholdet mellem afdelingens seniormedlemmer. Dette sker gennem forskellige 
sociale aktiviteter, så som fællesspisninger, kulturelle og faglige ekskursioner, 
virksomhedsbesøg, foredrag m.v. 
Afdelingen har hjemsted i det tidligere Søspejderhus, Nordhavnsvej 6, Helsingør.

§ 3. MEDLEMMER

3.1. Afdelingen kan som medlemmer optage enhver hæderlig person, der er fyldt 18 år.

3.2. Følgende personer kan ikke optages som medlemmer:

a. Medlemmer fra andre afdelinger under Helsingør Amatør Sejlklub.

b. Personer, der er ekskluderet i andre sejl- og motorbådsklubber eller -foreninger, 
medmindre eksklusionen har varet mere end en af bestyrelsen fastsat frist og 
forholdene i øvrigt taler for, at den pågældende optages som medlem.

3.3. Den, der ønsker at blive medlem af afdelingen, skal udfylde og underskrive en 
ansøgningsblanket, der er udarbejdet af bestyrelsen. Ved førstkommende 
bestyrelsesmøde træffer bestyrelsen - ved almindelig stemmeflerhed · beslutning om, 
hvorvidt ansøgeren kan optages som medlem.

3.4. Det påhviler det nye medlem straks at betale kontingent. Ved indmeldelse før den 
1. juIi betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse efter denne date betales halvt 
kontingent for den resterende del af kalenderåret.

3.5. Kontingent til Motorbådsklubben betales helårsvist forud cg skal være betalt inden 
generalforsamlingens afholdelse.

3.6. Ethvert nyt medlem skal have udleveret love for HAS samt disse vedtægter.

3.7. Udmeldelse skal ske skriftligt med angivelse af navn og medlemsnummer til 
bestyrelsen inden 1. december, og udmeldelsen har da virkning fra førstkommende 1. 
januar.
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3.8. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at ekskludere et medlem. 
Dersom et medlem gør sig skyldig i tyveri, skal det pågældende medlem straks 
ekskluderes.
Dersom et medlem ved umoralsk adfærd, ved at krænke lovene for HAS eller 
nærværende vedtægter, eller ved anden grov tilsidesættelse af, hvad man kan kræve af 
enhver motorbådsmand, da kan bestyrelsen give det pågældende medlem karantæne 
eller ekskludere den pågældende, hvis det pågældende medlem ikke efter påtale af 
bestyrelsen forbedrer sig.

§ 4. GENERALFORSAMLING

4.1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. lndkaldelse med angivelse 
af dagsorden skal ske med et varsel på, samt ved udsendelse til alle medlemmer på 
klubbens e-mailliste mindst 14 dage. Indkaldelse sker ved opslag i klubhuset.
Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned. 
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes 
behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 af 
de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

4.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år, herunder hovedbestyrelsens 
årsberetning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for 
det kommende år.

4. Fastlæggelse af kontingent.

5. Forslag fra bestyrelsen samt medlemmerne.

6. Valg af bestyrelse samt to suppleanter.

7. Valg af revisor samt en suppleant.

8. Eventuelt.

4.3. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde meddelelse om, 
hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til vedtægterne, hvilke der er villige til 
at modtage genvalg samt hvilke af foreningens medlemmer, bestyrelsen foreslår valgt.

4.4. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal 
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen bekendtgør forslaget ved opslag i afdelingens klublokale.

4.5. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær 
generalforsamling og skal afholdes efter beslutning af en ordinær generalforsamling, 
efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller efter skriftlig begæring fra mindst 25 
medlemmer af afdelingen. 
Når en begæring om ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal 
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den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens 
modtagelse.

4.6. Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

4.7. Til ændring af disse vedtægter eller til beslutning om udskillelse til selvstændig 
klub, eller til beslutning om afdelingens opløsning kræves dog en kvalificeret majoritet, 
jfr. § 8.

4.8. For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig nærværelse. 
Hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har en stemme.

4.9. Over det på generalforsamlingen passerede fører sekretæren en protokol, der 
underskrives af dirigenten samt bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 5. BESTYRELSE

5.1. Afdelingen ledes af en bestyrelse, der vælges blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen.
Formanden og et medlem af bestyrelsen afgår i ulige årstal, medens kassereren og to 
medlemmer afgår i lige årstal. 
Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. 
I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsen holder møde så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt.
Over forhandlingerne fører sekretæren en protokol, der underskrives af de 
tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

5.2. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, 
når mindst tre medlemmer er til stede. l tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende.

5.3. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg blandt afdelingens medlemmer til 
varetagelse af særlige opgaver.

§ 6. REGNSKAB OG REVISION

6.1. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret, 1.januar - 31. december.

6.2. Afdelingens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 20. februar i året 
efter regnskabsårets udløb. 
Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar. 
Afdelingens reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn i afdelingens lokaler 
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Afdelingens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for ét år valgt revisor.

6.3. Afdelingens formue og kassebeholdning skal indsættes i bank eller sparekasse.

6.4. Alle regninger påtegnes af formanden eller næstformanden.

§ 7. TEGNINGSREGEL

7.1. Afdelingen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen 
med et bestyrelsesmedlem.
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7.2. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren, således at denne kan disponere 
indenfor de af bestyrelsen fastsatte beløbsrammer.

7.3. Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den afdelingen til enhver tid 
tilhørende formue.

7.4. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER - UDSKILLELSE - OPLØSNING

Betingelse for at kunne foretage vedtægtsændringer:

8.1. Til vedtagelse af forslag om ændring af disse vedtægter kræves, at forslaget på en 
ordinær generalforsamling vedtages med 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne 
stemmer.

8.2. Opnås en sådan stemmeflerhed ikke på den ordinære generalforsamling, men 
vedtages forslaget ved almindelig stemmeflerhed, påhviler det bestyrelsen at indkalde til
en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Den nye generalforsamling skal afholdes 
inden 4 uger efter den ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den nye 
generalforsamling vedtages med almindelig stemmeflerhed af de på den nye 
generalforsamling tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

8.3. De særlige regler om majoritet og repræsentation til vedtagelse af forslag om 
afdelingens opløsning eller afdelingens udskillelse til selvstændig klub, fremgår af §§ 8 
— 10 i Love for Helsingør Amatør Sejlklub.

8.4. Dersom et forslag om, at afdelingen opløses, vedtages 1 overensstemmelse med 
reglerne I §§ 8 -10 i love for Helsingør Amatør Sejlklub, da tilfalder afdelingens 
resterende formue, jfr. § 9.4. i love for Helsingør Amatør Sejlklub, en almennyttig fond, 
som bliver bestemt af den generalforsamling, hvor opløsningen bestemmes.

§ 9. KLUBSTANDER

9.1. Fartøjer, som hører under HAS, Motorbådsafdelingen, bør så vidt muligt føre 
foreningens klubstander.

Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den ??/3 2016.

Fra bestyrelsen:

_________________________ _________________________

Per Andersen Ole Elleskov

_________________________ _________________________

Inge Rousing Jens Oxenbøll

_________________________

Jens Harlyk
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