VEDTÆGTER
å

FOR

HELSINGØR SE]LKLUB

Helsingør Sejlklub

Vedtægter af 4. marts 2020

Side 1 af 7

§ 1. KLUBBENS NAVN

L.L

Klubbens navn er HELSINGØR SEJLKLUB, med binavnet Helsingør Amatør
Sejlklub. Klubben er stiftet den 7. August L934 under navnet Helsingør Amatør Sejlklub.
Klubbens hjemsted er Helsingør Kommune, Strandpromenaden 6, 3000 Helsingør.

L.2

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

§ 2. KLUBBENS FOnr4Ål

2.L

Klubbens formål er:

-

at udbrede kendskabet til sejlsport og andre vandsportsaktiviteter
at udvikle og træne sejlere
at arrangere kapsejlads og turaktiviteter
ved kursusvirksomhed at give medlemmerne kendskab til navigation,
tovværksarbejde m.m. samt sikkerhed og ansvar på søen
at varetage både3ernes interesser og lokaleforhold for medlemmerne
at styrke fællesskabet bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster
at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og andre
va n dspottsa ktivitete r

Politisk virksomhed må ikke finde sted.

§ 3. STRUKTUR OG MEDLEMSKAB

3.1

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Øresundskredsen og respekterer
disses vedtægter og bestemmelser så længe klubben er medlern.

3.2

Følgende personer kan ikke optages som medlemmer: Personer, der er
ekskluderet i andre sejlklubber, medmindre eksklusionen har varet mere end en af
bestyrelsen fastlagt frist og forholdene i øvrigt taler for, at den pågætdende optages som
medlem.

3.3

Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
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§ 4. KONTTNGENT

4.L

Ktubbens kontingent fastsættes for 6t år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.

4.2

Kontingentet følger kalenderåret og skal for det pågældende år være indbetalt
senest 1. februar. Kategorierne fremgår af oversigten på hlemmesiden.

4.3

Æresmedlemmererkontingentfrie.

§ 5. UDMELDELSE - EKSKLUSION

5.1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14
dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til
den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig
bekræftelse.
5.2

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med
mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem. Ingen, der er slettet
som medlem på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af
klubben, før vedkommende har betalt sin kontingentrestance til klubben.

5.3 1øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver
anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
5.4

Medlemmer, der er ekskluderet jf. § 5, stk. 3, skal inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse_, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve at
spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinaere generalforsamling,
men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal
behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse
herom senest L4 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til
denne.med ret til at forsvare sig.

5.5 Generalforsamlingens afgørelse vedrørende ekskluderingen kræver simpelt
stemmefleftal.
5.6

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan
kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme
majoritet som ved beslutning om eksklusion.

5.7

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre
medlemsydelser.

§ 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

6.1
6.2

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse som e-mail til
hveft enkelt medlem og ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside med 3 ugers
varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned.
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6.3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling fremgår af vedtægternes § 7.
Forslag til den ordinære generalforsamling skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14
dage før generalforsamlingen og udsendes af bestyrelsen pr. mail til medlemmerne
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for en ekstraordinær
generalforsamling skal fremgå af indkaldelsen, og skal være vedlagt forslaget der skal
behandles.

6.4

For at afgive stemme på Generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse
eller fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem der ikke er i kontingentrestance har
r'
en stemme. Stemmeret for umyndige udøves af værgen.

§ 7. DAGSORDEN

7,L

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år sarnt budget for
det kommende år

4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af formand ulige årstal
7. Valg af kasserer lige årstal
8. Valg af den øvrige bestyrelse
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

.

10. Valg af 2 revisorer samt 1 reviorsuppleant

11. Eventuelt

7.2
dog

AIle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr.
§ 5, stk. 5 og 6, § 14 og § 15, stk. 1 ag 2.

§ B. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

8.1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsefi, og
der skal indkaldes, når mindst LOo/a af alle stemmeberettigede medlemmer i klubben
skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med
oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

8.2

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6,
stk. 2 og 3.

8.3

For afgivelse af stemmer geelder bestemmelserne i § 6, stk. 4.
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§ 9. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V,

9.1

Generalforsamlingen, herunder også ekstraordinære generalforsamlinger, vælger
sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde.

9.2

Dirigenten besfemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra.bestyrelsen
eller fra 5 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftli§t, ligesom
alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

9.3

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat i det omfang dirigenten
bestemmer. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

§ 10.

BESTYRELSEN

10.1

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til
vedtægterne. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger om hvorledes der skal forholdes
med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, men alene eksekvere beslutninger
truffet på en generalforsamling.

t}.z

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, og yderligere
mindst 1 medlem og vælges for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

10:3

Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg og funktioner blandt klubbens
medlemmer til varetagelse af særlige opgaver.

§ 11.

KONSTTTUERTNG

- TEGNINGSRET

11.1

Bes§relsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter
generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand.

LL.2
11.3

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer,
hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 5, stk. 3. Ved
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Ved formandens fofald indtræder
næstformanden i hans sted.

L1.4 Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Efter hveft bestyrelsesmøde
udfærdiges et beslutningsreferat for mødet som efterfølgende godkendes af
bestyrelsesmedlemmerne og offentliggøres på klubbens hjemmeside kun for
medlemmer.
11.5

Klubben tegnes af formanden. I alle sager , der angår køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom eller større løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformahden og
kassereren i forening, ag på baggrund af beslutninger herom truffet på en
generalforsamling.
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11.6

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med klubbens til enhver tid tilhørende
formue. Oet påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse medmindre den til enhver tid gældende lovgivning tilsiger dette.

§ 12. REGNSKAB

1,L,t

Klubbens regngkabsår er

kalenderåret.

n-

Klubbens driftregnskab for det foregående år og status pr. d. 31. december 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.

L2.2

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

L2.3

Driftsregnskab og status sendes ud med indkaldelsen til generalforsamling.

§ 13.

REVTSTON

13.1

på den ordinære generalforsamling vælges for 6t år ad gangen 2 revisorer og
revisorsuppleant, jtr. § 7.

1

t3.2

Revisorer skal hvert år i januar / februar gennemgå Oet samlede regnskab og
påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

13.3

Klubbens formue og kassebeholdning skal indsættes i bank eller sparekasse.

§ 14. VEDTÆGTSÆNDRINGER

L4.t

Til vedtagelse af forslag om aendring 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 ekstraordinær generalforsamling med 14 dages
varsel.

L4.2

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden en måned efter den
ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den ekstraordinære generalforsamling
vedtages med almindelig stemmeflerhed af de tilstedevaerende stemmeberettigede
medlemmer.
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§ 15. KLUBBENS

OPLøSNTNG

15.1

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjerned særlig
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at
mindst L/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

15.2

Er der ikke på denne ekstraordinære generalforsamling repræsenteret !/2 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer, men er forslaget vedtaget med 3/# af de
afgivne stemmer, påhviler det bestyrelsen at indkalde til en ny ekstraordinæf
generalforsamling med 14 dages varsel. Den nye ekstraordinære generalforsamling skal
afholdes inden 4 uger efter den forrige, og forslaget kan på den nye ekstraordinære
generalforsamling vedtages med3l4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer uden hensyn til, hvor stor en andel af klubbens
medlemmer der er repræsenteret på generalforsamlingen.

15.3 På generalforsamtingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der
skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt
stemmeflefta I her tilstrækkeligt.
15.4

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, overføres til
Dansk Sejlunion til søsportslige formå1.

Disse vedtægter er vedtaget på t<luOOens generalforsamling den 4. marts 2O2O og
bekræftes herved.

Kasper Wedersøe

Per H. Kristiansen

/r,
Philip Schwartz

Erik Stannow

Ao^,r**srr*r*firå
Marianne S. Thorsen
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