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Vedtægter 
 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted. 
Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod 

Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt “E”. 

 

§ 2.  Klubbens formål. 
Klubbens formål er at drive lystbådehavnen i Egense, at fremme interessen for lystsejlads, at 

styrke og bevare solidariteten blandt medlemmerne samt at varetage deres interesser, hvor en 

samlet optræden kræves. 

 

§ 3.  Medlemsskab af organisationer. 
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion, herunder Nordøstjysk Kreds og er undergivet 

dennes love og bestemmelser. 

OGF 27/1 2018: vedtaget sløjfet og samtig udmeldelse af Dansk Sejlunion 

 

§ 4. Optagelse af medlemmer, pligter og rettigheder ved 

optagelse. 
Som aktivt, eller passivt medlem af klubben, kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. 

Unge under 18 år kan optages efter skriftligt samtykke fra forældre eller værge. 

Indmeldelse skal være skriftlig og stiles til bestyrelsen. 

Bestyrelsen afgør, eventuelt ved afstemning, om vedkommende kan optages. Et eventuelt 

afslag kan af to aktive medlemmer forelægges den førstkommende generalforsamling til 

afgørelse. Afgørelsen om optagelse træffes ved afstemning, som kræver samme majoritet, som 

er foreskrevet til ændringer i klubbens vedtægter jvf. § 20. 

Ethvert medlem er forpligtet af klubbens vedtægter jvf. § 16. 

Æresmedlemmer kan på forslag fra bestyrelsen udnævnes af generalforsamlingen. En 

beslutning kræver samme majoritet, som foreskrevet til ændringer i klubbens vedtægter jvf. § 

20. Eventuel udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøre til genstand for debat på 

generalforsamlingen. 

Æresmedlemmer er kontingentfri. 

For at få bådplads i havnen, eller at blive optaget på venteliste til en bådplads, kræves aktivt 

medlemsskab af klubben jvf. § 17. Ved tildeling af bådplads betales det til enhver tid 

gældende indskud jvf. § 5. 

Medlemsskab giver ret til at benytte klubbens område og faciliteter, at deltage i klubbens 

sejladser og øvrige arrangementer, at deltage i sejladser, arrangeret af andre sejl- og 

motorbådsklubber under Dansk Sejlunion, forudsat at man opfylder de for sejladserne stillede 

vilkår. 

Tilføjelse fra OGF 27/1 2018: Der indføres børne/unge kontingent og Partner 

medlemskab begge uden indmeldelsesgebyr. Partnermedlem kan stemme for et aktivt 
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medlem om de er registeret som partnermedlem. (Et partnermedlemskab kan være 

farfar/barnebarn; datter/far; Mand/ Kone; fiskemakkere i samme båd.) Der er én 

stemmeret til de to partnermedlemmer. 

 

 

§ 5. Kontingent, bådplads, leje af fiskehusgrunde, samt øvrige 

takster. 
Det er det enkelte medlems ansvar, at sørge for rettidigt at indbetale alle sine udestående til 

klubben. Klubbens kontingent og øvrige takster fastsættes for et år af gangen, på den ordinære 

generalforsamling. Kontingent, bådpladsleje og leje af fiskehusgrunde opkræves den 1. 

februar, og gælder for et år frem. 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge henstand med betaling, efter skriftlig ansøgning. 

  

§ 6. Udmeldelse/eksklusion. 
Udmeldelse af klubben skal, for at være gyldig, fremsendes skriftligt til klubbens kasserer 

med mindst 14 dages varsel før den 1. oktober. 

Ved gyldig udmeldelse kræves endvidere, at alle skyldige takster og afgifter til klubben er 

betalt. 

Er dette ikke tilfældet kan der på restancerne pålægges et gebyr som bestyrelsen fastsætter. 

Gebyrets størrelse fastsættes i forhold til den øgede mængde administrationsarbejde klubben 

pålægges. Når et medlem er i restance med kontingent eller andre takster og afgifter til 

klubben ud over 3 måneder, kan bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel, ekskludere 

medlemmet. Genoptagelse kan ikke finde sted, før alle restancer er betalt. I øvrigt kan 

bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold taler derfor. Bestyrelsens beslutning 

herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusionen. 

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at 

fremføre sit forsvar, og han kan fordre eksklusionen forelagt førstkommende ordinære 

generalforsamling. 

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det, efter forslag af mindst 25 medlemmer, vedtages 

på en generalforsamling. 

Når en eksklusion skal behandles på generalforsamlingen, har den ekskluderede krav på, at få 

meddelelse herom, senest 3 dage før generalforsamlingen, ligesom han har adgang til denne 

for at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på 

dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som 

foreskrevet for vedtægtsændringer jvf. § 20. 

Er et medlem ekskluderet, skal hans ejendele fjernes fra klubbens område indenfor 3 måneder. 

I modsat fald fjernes ejendelene på vedkommendes regning og risiko. 

  

§ 7. Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er med de begrænsninger, som vedtægterne foreskriver, højeste 

myndighed i alle klubbens anliggender. 
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Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, (Se tilføjelse)inden udgangen af januar 

måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, 

og ved opslag i havnen. 

Endelig dagsorden bekendtgøres på tilsvarende måde senest 8 dage før afholdelsen. 

Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som har været medlem i de seneste 3 

måneder, og som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Øvrige medlemmer har ret til at deltage i forhandlingerne. 

Æresmedlemmer har stemmeret. 

         Tilføjelse OGF 27/1 2018: OGF afholdes hvert år ultimo marts. 

 

 

§ 8. Dagsorden (ordinær generalforsamling) 

Dagsorden skal omfatte følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent. 

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

  3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse (decharge) 

  4. Forelæggelse af budget for det kommende år. 

  5. Fastsættelse af kontingent, leje og afgifter m.m. 

  6. Behandling af indkomne forslag. 

  7. Valg af formand, i de år, hvor et sådant skal finde sted. 

       Formanden vælges for 2 år. 

  8. Valg til bestyrelsen (to medlemmer afgår skiftevis hvert år efter tur), samt valg af 

to suppleanter. 

  9. Valg af to revisorer samt een revisorsuppleant. 

10. Valg af udvalg (jvf. § 13 ). 

11. Eventuelt. 

 

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og når mindst 

25 % af de stemmeberettigede medlemmer, beregnet af de til Dansk Sejlunion sidst 

indberettede tal, skriftligt indgiver begæring til bestyrelsen herom. I sidstnævnte tilfælde, skal 

generalforsamlingen afholdes senest een måned efter begæringens fremsættelse, med 

oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af 

dagsorden gælder bestemmelserne i § 7. stk. 2. 

 

§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v. 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal, på forlangende af mindst 10 

stemmeberettigede medlemmer, sættes under afstemning. 
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Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. § 4 stk. 4 og stk. 6, § 6 stk. 

5 samt § 20 og § 21. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring af blot eet stemmeberettiget 

medlem, afstemning og valg, foregå skriftligt. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af 

forhandlingerne optages. Protokollen oplæses og underskrives af dirigenten. 

Har en generalforsamling truffet beslutning i en sag, kan denne ikke på ny forelægges samme 

generalforsamling. 

 

§ 11. Bestyrelse og valg til denne. 
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som repræsenterer klubben i alle forhold. 

Bestyrelsen skal på lovlig måde løse vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne 

handlinger, forpligter klubben. 

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær plus 1 bestyrelsesmedlem. 

Mindst 3 i bestyrelsen skal være fartøjsejere. 

Bestyrelsen vælges for 2 år, af den ordinære generalforsamling, idet der afgår 2 

bestyrelsesmedlemmer på henholdsvis lige og ulige årstal. 

Formanden vælges personligt for en periode af 2 år. 

Ved indtrædende afgang i valgperioden løb indtræder suppleanterne. 

Disse vælges for et år af gangen. Ved indtræden i periodens løb fungerer suppleanterne dog i 

hele det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode. Genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke 

finde sted. Kandidater til bestyrelsen og andre hverv må være til stede på generalforsamlingen 

eller have givet fuldgyldigt tilsagn om accept af valg. Kun stemmeberettigede medlemmer er 

valgbare. 

 

§ 12. Konstitution 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, og senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et 

bestyrelsesmøde. 

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller 

sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 

når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand, er tilstede, 

jvf. § 6 stk. 3. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Der føres protokol over 

bestyrelsens beslutninger, forhandlinger og handlinger. 

Tilføjelse OGF 27/1 2018: Foreningen tegnes af Formanden. Ved Økonomiske 

dispositioner over 5 % af egen kapital kræves dog underskrift af formand og kasserer og 

et øvrigt bestyrelsesmedlem i Egense Sejlklub. 

Køb, Salg og Pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.  

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 

som påhviler Egense Sejlklub. 

 

§ 13. Udvalg 

Ledelsen af det almindelige klubarbejde påhviler bestyrelsen, som dog kan udtage assistance 

blandt medlemmerne i fornødent omfang. 
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Følgende permanente udvalg vælges på generalforsamlingen og består af mindst 3 

medlemmer, hvoraf eet skal være bestyrelsesmedlem: 

1. Ungdomsudvalg 

2. Kapsejladsudvalg 

3. Motorbådsudvalg 

4. Pladsudvalg 

5. Målerudvalg 

6. Festudvalg 

7. Klubaktivitetsudvalg 

8. Bladudvalg 

 

§ 14. Medlemsmøde 

I tiden mellem to generalforsamlinger indkalder bestyrelsen til mindst eet medlemsmøde, hvor 

klubbens og sportens anliggender drøftes. 

 

§ 15. Forsikring 

Alle medlemmer, som har båd i havnen (på vand som på land) skal have denne 

ansvarsforsikret. Medlemmernes deltagelse i klubbens sejladser og øvrige arrangementer sker 

på det enkelte medlems eget ansvar, og mulige erstatningskrav er klubben uvedkommende. I 

øvrigt henvises til den af klubben tegnede ansvarsforsikring. 

§ 16. Reglement, orden og klager 

Ethvert medlem er forpligtiget til at underkaste sig klubbens reglementer (havnereglement, 

medlemshuse, søsætning og optagning m.v. ). 

Henstillinger fra havnefogeden eller pladsudvalget skal efterkommes, ligesom det er ethvert 

medlems pligt at værne om havn, havneområde og øvrig ejendom. 

Klager af enhver art indgives skriftligt til bestyrelsen, som så i påkommende tilfælde træffer 

afgørelse herom. 

 

§ 17. Bådpladsen 

Tildelingen af bådplads er betinget af aktivt medlemsskab af klubben. 

Bådpladser anvises af bestyrelsen, evt. gennem havnefogeden, og både må kun ligge på den 

anviste plads. 

Bådplads tildeles i reglen ved sæsonstart, men såfremt nytilgang af både i sæsonens løb, gør 

en anden tildeling nødvendig, må medlemmerne acceptere anden tildeling, ligesom et medlem 

ved henvendelse til bestyrelsen (havnefogeden) kan søge anden tildeling. 

Bådpladser som ikke benyttes af medlemmerne kan kun klubben disponere over, og indtægter 

herved, tilfalder klubben. 

Et medlem kan ikke sælge, eller på anden måde, gøre en bådplads til genstand for handel. 

 

§ 18. Regnskab 

Klubbens regnskabsår er 1. oktober - 30. september. 
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Kassereren skal inden 1. januar aflevere årsregnskabet med bilag og status pr. 30. september, 

til revisorerne, som senest 15. januar returnerer regnskabet med eventuelle bemærkninger til 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen fremsender det reviderede regnskab til medlemmerne, samtidigt med den endelige 

dagsorden for den ordinære generalforsamling. 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

§ 19. Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges, for eet år af gangen, 2 revisorer og een 

revisorsuppleant. 

Revisorerne skal, inden generalforsamlingen, gennemgå det samlede regnskab og påse, at 

beholdningerne er tilstede. 

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisorerne har, til enhver tid, ret til at 

efterse regnskab og beholdninger. 

 

§ 20. Vedtægtsændringer 

 Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede (beregnet af de til Dansk Sejlunion sidst 

indberettede tal) og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnået et sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, skal 

bestyrelsen, inden 14 dage, indkalde til ny generalforsamling, med sædvanligt varsel. Hvis 2/3 

af de stemmeberettigede medlemmer her, er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket 

antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede. 

Det i § 4 stk. 5 samt § 17 anførte kan ikke ændres uden godkendelse af trafikministeriet. 

 

§ 21. Klubbens opløsning 

Beslutningen om klubbens opløsning kan kun tages af een, til dette formål, særskilt indkaldt 

generalforsamling. Mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, 

og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget om opløsning af klubben. 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en 

ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 2/3`s flertal, uanset hvilket antal 

stemmeberettigede medlemmer, som er tilstede. 

På generalforsamlingen skal samtidigt besluttes, hvad der skal ske med foreningens midler. 

Afgørelsen træffes med simpelt flertal. 

I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder bestående anlæg, Sejlflod Kommune. 
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-revideret marts 2005  

- revideret på ordinær generalforsamling 27/1 2018 


