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NYHEDSBREV FOR 

 EGENSE SEJLKLUB 

November 2016 

Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub. 

Dette er 7. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 31/10-16.  

Oktober måned har været præget af blæst fra nordøst…! Det har været 

dragevejr. Og drageflyvnings aktiviterne har været velbesøgt både af 

medlemmer og udefra kommende Sejlersæsonen afsluttede officielt for 

Egense Sejlklub sidste lørdag i oktober. Godt nok er de første både taget 

på land, men her i klubben er vinterens sysler ved at komme i gang, så tjek 

kalenderen.   

Fra Bestyrelsen: 

Og i skrivende stund har Kassereren indmeldt 1 nyt medlemmer siden 

10/10 2016 i systemet dvs. 62 nye i 2016 og stort velkommen til jer og 

god fornøjelse i Egense Sejlklub. Nogle få har valgt at flytte båden, opsige 

deres medlemskab, til dem tak for denne gang og god vind. 

Medlemsantallet er så på: 226 
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Medlemsmøde/vedtægtsændringer: 

Bestyrelsen afholder møde for 

medlemmerne 6/11 2016 kl. 10. 
På mødet vil der blive snakket om det materiale forslag fra bestyrelsen har 

medsendt dette nyhedsbrev. Bestyrelsen har modtager mail med 

ændringsforslag og evt. tilføjelser/ting der ønskes slettet. Bestyrelsen har i 

samarbejde med Dansk sejlunions klubkonsulent Leon Träger 

gennemarbejdet forslagene bestyrelsesmødet 31/10-16. 

Bestyrelsen ser frem til en god dialog, der lægger op til at vedtægterne er 

medlemmernes og det er medlemmerne der har givet sit besyv med om 

deres ønsker for, hvad der ønskes af regler for klubben i fremtiden. 

Så møde op og hav mulighed for at have indflydelse. 

 

Elmåler/aflæsning:  

El aflæsningen for forbrug i 2016, indberettes når båden er lagt på land 

eller inden generalforsamlingen på: egense-sejlklub@live.dk eller på 

ophængt seddel til formålet. Ved manglende indberetning opkræves der et 

beløb på 200,- kr. (dette er vedtaget på Generalforsamling i 2014) 

Oprydning af din båd plads: 

 

Husk du skal sørge for at rydde din plads for fortøjninger, guidelinies o. 

Lign. når din båd er i vinterhi på land. Således at der er plads til at arbejde 

i havnebassinet, om der skal uddybes eller rammes nye pæle i. Har du 

problemer med at komme på vandet og hentes dit tovværk, da har vi flere 

der gerne er behjælpelig med deres jolle. Så spørg gerne. 

 

 

mailto:egense-sejlklub@live.dk
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Kassereren  
 

Er i samarbejde med Revisor Hans Kjeldgaard så småt begyndt på 

ÅRSRAPPORTEN 2015/16 – så alle tal og bilag er korrekt indskrevet heri 

og kan fremlægges på den kommende generalforsamling sidste lørdag i 

januar 2017 (28/1-17) 

 

Kontoret:  Der holdes åbningstider torsdage kl. 14 - 16 i vintersæsonen. 

Ellers forsøges alle henvendelser på mail at blive besvaret inden 36 timer. 

Havnens telefon 98310057 / 28618293 er omstillet til sekretæren, der kan 

opleves at den ikke tages i korte perioder, men læg gerne navn, 

telefonnummer eller prøv igen senere, bestyrelsen forsøger at servicere 

hurtigst muligt. Eller brug fællesmailen: egense-sejlklub@live.dk  

 

Flere sejlsportsrelateret aktiviteter vil der være deltagelse i: 

 

Vild med vand: 

Work shop: Havnens dag 10/6 2017. 

 

FLID kursus:  

Fra konflikt til det gode samarbejde http://flidhavne.dk/kursus-i-

konflikth%C3%A5ndtering-0  

Jura og forsikring http://flidhavne.dk/jura-og-forsikringskursus  

FLID efterårsseminar. http://flidhavne.dk/efter%C3%A5rsseminar-2016  

 

Dansksejlunions klubkonference: 

 http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen  

 

Sejlsikkert: 

Juleseminar for sejlsikkert ambassadører.  
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Havnefoged sæson 2016.  

Havnefogeden har nu sat og strøget det sidste flag for denne sæson. 

Bestyrelsen takker for et godt samarbejde og Kurts indsats, hans altid 

imødekommende hjælpsomme væsen til glæde og gavn for både 

gæstesejler og medlemmer. Vi håber Kurt er parat igen, når flaget igen 

skal til tops sidste lørdag i april 2017. 

Fra Havneudvalget: 

Som medlem af en privat havn der er baseret på frivillig indsats fra 

medlemmerne, da husk lige at vi alle er fælles om at løfte opgaverne. 

Tovholdere og bestyrelsen ønsker at høre fra en eller flere der har mod og 

lyst til at sætte onsdags arbejdsholdet i gang på diverse projekter. 

Tovholdere Jan Brix & Hans Jørgen Thrysøe har fastlagt nogle datoer for 

udførelse af arbejdes opgaver, meld jer gerne til på sms/mail listen, hvor 

der udsendes besked om den kommende opgave/-r. 

Arbejdsonsdage er fastlagt til: 

5/10 + 19/10 + 2/11 

Arbejdslørdage/søndage er fastlagt til: 

8/10 + 30/10 + 19/11 + 27/11 

Har du et par timer til at hjælpe med at løse en opgave giv lyd til: 

Koordinering sker af tovholdere Jan Brix 22631530 eller Hans Jørgen 

Thrysøe 40513520 
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Sejlsikkert/Trygfonden: 

 

Sådan gør du, hvis du støder på grund på 
sejlturen 

https://www.respektforvand.dk/presse/nyheder/2016/grundstoedning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og ja der ligger endnu en grundstødning i vores 

farvand, ved Normandshage grundstødte og sank 

en Bavaria 30 – pas på om du vil tæt på den for 

den ligger på en vanddybde på ca. 1 m. 

https://www.respektforvand.dk/presse/nyheder/2016/grundstoedning
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Fra fest/aktivitetsudvalget:   

Tak for alt hjælp og deltagelse ved vores arrangementer.  

Hjertestarter kursus 13/10, sidste i rækken af kurser fra trygfondens 

donation ved instruktør Torben Redher.  

9 deltager fremmødte til en fin eftermiddag og det var meget lærerigt for 

os alle at Ida på 7 år og Tobias på 9 år deltog, de fik stillet nogle spørgsmål 

vi andre slet ikke havde tænkt! Så nu er endnu nogle medlemmer klædt på 

til at hjælpe om uheldet er ude. 
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Standerstrygning & Afrigger fest 29/10 traditionen var medlemmerne 

budt til fremmøde.  

Formanden holdt en tale for de fremmødte. Takkede for alle de mange 

frivillige indsatser fra medlemmerne. Takkede Kurt for en fin sæson trods 

vejr og vind. Bestyrelsen fik også en tak for deres indsats, mange ting er 

udført af forbedringer på havnen, uden jeres indsats af forberedelser ingen 

fuldførte projekter. 
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VILD MED VAND: 

Workshops med MINI KITES blev afviklet med fin deltagelse. 
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Krabbefiskeri, samt væddeløb på banen  

Krabbevæddeløbsbanen blev behørigt indviet og fik klippet den røde 

snor af byrådspolitikker Christian Korsgaard. Og har ved de tre 

afholdte arrangementer givet plads til megen morskab og begejstring. 
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Presse omtaler: 

Egense Sejlklub fik ryddet forsiden på Hals 

ugeavis og havde fin omtale af Vild med vand 

arrangementerne. 

Og flere andre aviser og Face book grupper har 

Egense Sejlklub været omtalt med tekst og 

billeder. 
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Se i øvrigt aktiviteter på:  

www.egense-sejlklub.dk  

Medsendt vedhæftet er: 

Referat bestyrelsesmøde d. 31/10-16 

Opdateret kalender 2016/7 

Diverse ting der er sket/skal ske. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Sekretær/nyhedsbrevredaktør 

Bettina Jane Nielsen 

Egense Sejlklub 

98310057 

egense-sejlklub@live.dk 

www.egense-sejlklub.dk 

http://www.egense-sejlklub.dk/
mailto:egense-sejlklub@live.dk
http://www.egense-sejlklub.dk/
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Vedtægter  

 

Egense Sejlklub & Lystbådehavn 
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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. 

 

§ 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 skriftlig 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. 
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§ 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. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, 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. 
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Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Øvrige medlemmer har ret til at deltage i forhandlingerne. 

Æresmedlemmer har stemmeret. 

 

 

 

§ 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. 

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. 
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§ 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. 

 

§ 13. Udvalg 

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

blandt medlemmerne i fornødent omfang. 

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. 
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§ 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. 

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. 
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§ 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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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. 

 

§ 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 skriftlig 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  

 

Bestyrelsens noter. 

Med: markeres det der foreslås til ændring 

Med: skrives spørgsmål/forslag kommentar 

Med: indsættes forslag fra DIF / DS standardvedtægter 

Med: indkommet forslag fra medlem 

 

§1: Skal navnet evt. ændres til noget mere dækkende for 

klubben? 

Sejlflod ændres til Aalborg. 

 

 

 

 

 

 

Fra Dansk Sejlunions standardvedtægter: 

 

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER 

 

 Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan 

bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. 

 

 Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen 

kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra .. år til 17 år. 

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben 

kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. 

 

 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af 

generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme 

majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens 

vedtægter, jfr. § 15. Spørgsmål om valg af 

æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion 

på generalforsamlingen. 
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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. 

 

 

§ 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,  
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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.  

§5: Opkrævnings dato forslås ændres således at alle 

medlemmer der giver møde på generalforsamlingen har 

indbetalt kontingent for det år som generalforsamlingen 

afholdes i. DVS. ingen der stemmer kan være med til at 

afgive stemme for efterfølgende at indgive en udmeldelse. 

 

Henstand bør slettes da enhver bestyrelse kan give en sådan 

tilladelse. 

 

Eller evt. benytte Dansk sejlunions standardvedtægter: 

 
§ 5 KONTINGENT 

 Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordi-

nære generalforsamling. 

 Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer. 

 

 
§ 6 UDMELDELSE - EKSKLUSION 

 

 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. 

 

 Når et medlem er i kontingentrestance udover ...... måneder, 

kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette 

vedkommende som medlem. 

 

 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan 

optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har 

betalt sin gæld til klubben. 

 

 I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige 

forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom 
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kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt 

for eksklusionen. 

 

 Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, 

have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve 

at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende 

ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke 

opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be-

handles på en generalforsamling, har vedkommende medlem 

krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før 

generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne 

med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal 

optages som et særskilt punkt på dagsordenen.  

 

 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme 

majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. 

 

 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam-

lingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny 

generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet 

som ved beslutning om eksklusion. 

 

 Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for 

kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser. 
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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. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, 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. 

 

 

 

§ 8. Dagsorden (ordinær 

generalforsamling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7: skal vi evt. flytte datoen til marts/ april? Da ES har 

mange medlemmer rundt fra hele Danmark? 

 

Skriftlig: er dækkende for mail. Men forslås ændret til:  

Indkaldes skriftligt via mail til den mailadresse medlemmet 

senest har givet ES og ved opslag i Klubhuset. 
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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. 
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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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11: Evt. ændres suppleantens rolle til: 

At indtræde ved ferie og sygdom i bestyrelsen. 
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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. 

 

§ 13. Udvalg 

Ledelsen af det almindelige klubarbejde påhviler 

bestyrelsen, som dog kan udtage assistance blandt 

medlemmerne i fornødent omfang. 

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 

Indkommet forslag fra medlem: 

Bestyrelsen kan ikke frit disponere over klubbens væsentlige 

besiddelser og aktiver 

med henblik på salg eller pantsætning af disse for at opnå likviditet, 

eller gældsætte klubben væsentligt 

uden forudgående godkendelse på generalforsamling eller ekstra 

ordinær generalforsamling. 

Fra Dansk sejlunions standardvedtægter: 
 

§ 12 KONSTITUERING - TEGNINGSRET 

 

 Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - 

efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med 

næstformand og sekretær. 

 

 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 

dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, 

er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4. 

 

 I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 

 

 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

 

 Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner 

kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I 

alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 

eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og 

kassereren i forening. 

 

§13: forslås slettet for at undgå løbende vedtægtsændringer om udvalg 

opstår eller nedlægges. 
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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. 

 

 

§14: Forslås slette. Det bør være bestyrelsen og 

medlemmerne der bestemmer aktivitetsniveauet  

 

 

 

 

 

 

§15: Dette bør fremgå af havnereglement og forslås derfor 

som slettet. 

 

 

 

 

§16: Forslås slettet. Bør være indlysende og underforstået 

ved indmeldelsen af en klub. 

 

 

 

 

§17: Forslås flyttet til havnereglementet 
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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. 

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. 
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§ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§21: Sejlflod ændres til Aalborg 
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Revideret januar 2017 



DANSK SEJLUNION - UDKAST TIL STANDARDVEDTÆGTER 
 
 
VEDTÆGTER FOR: 
 
 
...................................................(klubbens navn) 
 
 
§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 
 
 Klubbens navn er .............……………………………………. 
 
 Dens hjemsted er ..............……………….. kommune. 
 
 
§ 2 KLUBBENS FORMÅL 
 
 Klubbens formål er at (for eksempel): 
 

 (at udbrede kendskab til sejlsport) 
 (at udvikle og træne sejlere) 
 (at arrangere kapsejlads og turaktiviteter) 
 (at arrangere øvrige klubaktiviteter) 
 (at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport 

og lystsejlads) 
 ……………………. 
 ………………….. 

 
§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION 
 
 Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og ......…………... kredsen og 

er undergivet disses vedtægter og bestemmelser. 
 
 
§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER 
 
 Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen 

optage enhver, der er fyldt 18 år. 
 
 Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan be-

styrelsen optage enhver i alderen fra .. år til 17 år. Optagelse af 
umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra 
forældre/værge. 

 
 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalfor-

samlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er 
foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Spørgsmål 
om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for 
diskussion på generalforsamlingen. 

 



 
§ 5 KONTINGENT 
 
 Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære 

generalforsamling. 
 
 Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer. 
 
 
§ 6 UDMELDELSE - EKSKLUSION 
 
 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. 

 
 Når et medlem er i kontingentrestance udover ...... måneder, kan 

bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommen-
de som medlem. 

 
 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages 

på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin 
gæld til klubben. 

 
 I øvrigt 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. 

 
 Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have 

haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at 
spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære 
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 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, 
ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. 
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på 
dagsordenen.  

 
 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme 

majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. 
 
 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbe-

slutning, kan kun optages som medlem ved en ny general-
forsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved 
beslutning om eksklusion. 

 
 Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, 

pladsleje eller andre medlemsydelser. 
 
 



§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse ved-

tægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens an-
liggender. 

 
 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i ........ 

måned , indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig med-
delelse til medlemmerne. 

 
 Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens 

afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt 
generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal 
optages i dagsordenen. 

 
 Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har 

været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam-
lingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun 
udøves ved personligt fremmøde. 

 Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære 
generalforsamlingen. 

 
 
§ 8 DAGSORDEN 
 
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende 

punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

samt budget for det kommende år. 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand (lige årstal) eller ulige 
7. Valg af kasserer (lige årstal) eller ulige 
8. Valg af den øvrige bestyrelse ...... medlemmer (hhv lige og 

ulige årstal) 
9. Valg af ..... suppleanter til bestyrelsen 
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 
11. Eventuelt 

 
 
§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 
 
 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem 

af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. 
 
 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemme-

flertal, jfr. dog § 4, stk. 3 og § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 16, stk. 1. 



Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 
.... stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå 
skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå 
skriftligt. 

 
 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også 

et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten 
bestemmer. 

 
§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af be-

styrelsen og skal indkaldes, når mindst ....... stemmeberettigede 
medlemmer 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. 

 
 Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestem-

melserne i § 7, stk. 2. 
 
§ 11 BESTYRELSE - VALG 
 
 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i 

alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger 
forpligter klubben i henhold til lovene. 

 
 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en 

sekretær og yderligere ...... medlemmer og vælges for ét år ad 
gangen af den ordinære generalforsamling. 

 
 Formanden og kassereren vælges ved særlig afstemning. 
 Genvalg kan finde sted. 
 
 
§ 12 KONSTITUERING - TEGNINGSRET 
 
 Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - 

efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand 
og sekretær. 

 
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens 

medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til 
stede, jfr. dog § 6, stk. 4. 

 
 I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 
 
 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
 



 Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves 
dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der 
angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, 
tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i 
forening. 

 
  
§ 13 REGNSKAB 
 
 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
 
 Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det 

foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne. 
 
 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling 

til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. 
 
 Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer 

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
§ 14 REVISION 
 
 På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 

kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8. 
 
 Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det 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. 

 
 
§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 
 Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
 
§ 16 KLUBBENS OPLØSNING 
 
 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette 

øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes 
beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets 
vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. 

 
 Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be-

slutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 
beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset 
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 



 
 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, 

hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast 
ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. 

 
 I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, 

anvendes til ideelle, søsportslige formål indenfor Dansk Sejlunion. 
 
 
 
 
Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling den  ...../..... 
- 20……. 
 
Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger (opføres 
i datorækkefølge): 



Vedtægter for 
 

_____________________________________________ 
(foreningens navn) 

 
 
§ 1 
Navn og hjemsted 
 
Foreningen _________________________ er stiftet den _____________ og har hjemsted i _________________ 
kommune. 
Foreningen er tilsluttet _______________________________ (specialforbund/unioner) under 
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 
 
§ 2 
Formål 
 
Foreningens formål er at dyrke _____________________ og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale 
liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle 
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 
 
§ 3 
Medlemskab 
 
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt ____ år. 
 
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve 
idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. 
 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens for-
målsbestemmelse. 
 
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, 
forlægges generalforsamlingen. 
 
§ 4 
Indmeldelse 
 
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år 
skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 
 
§ 5 
Udmeldelse 
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I 
forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen 
afvikles. 
 
§ 6 
Kontingent 
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af 
bestyrelsen. 



§ 7 
Restance 
 
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.  
 
§ 8 
Udelukkelse og eksklusion 
 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade 
for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. 
 
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 
 
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende 
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. 
 
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens 
vedtægt. 
 
§ 9 
Ordinær generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling 
afholdes én gang årligt inden udgangen af ___________ måned. 
 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved 
______________________________ (om indkaldelsesmåden). 
 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse 
til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i 
hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde. 
 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
 
§ 10 
Dagsorden 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
 
1) Valg af dirigent og referent 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Behandling af indkomne forslag 

7) Valg af formand (i lige år) 



8) Valg af kasserer (i ulige år) 

9) Valg af sekretær (i ulige år) 

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

12) Valg af revisor og revisorsuppleant 

13) Eventuelt 
 
§ 11 

Generalforsamlingens ledelse 
 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som 
ikke må være medlem af bestyrelsen. 
 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens 
opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. 
 
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på 
forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og 
underskrives af dirigenten. 
 
§ 12 
Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en 
femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske 
herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 
 
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til 
indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære 
generalforsamling.  
 
§ 13 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan 
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst ____ af 
dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger 
føres en protokol. 
 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. 
 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere ____ medlemmer og vælges for to 
år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og ____ bestyrelsesmedlemmer er på valg i 
lige år, medens kassereren, sekretæren og ____ bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 
 
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 9.  
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§ 14 
Regnskab 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den ______________ afgive årsrapport for 
det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og 
skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens 
medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 
 
§ 15 
Revision 
 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren 
skal hvert år i ____________ [måned] gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. 
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til 
enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 
§ 16 
Tegning og hæftelse 
 
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over __________ kr. kræves dog underskrift 
af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af 
generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end __________ kr. godkendes af general-
forsamlingen. 
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler 
foreningen. 
 
§ 17 
Vedtægtsændringer 
 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 
 
§ 18 
Opløsning 
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
 
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 
et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal 
stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende 
formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. 



 

 

 OBS. Om du savner et arrangement eller vil forslå noget kontakt da fest/aktivitetsudvalget 

herom  Bettina Lauritsen 28578045 / bettinaikki@live.dk  

 

Aktivitets kalender 2016/7. 

 Medlemsmøde/vedtægtsændrings forslag - 6/11-16 kl. 10 

 Tema aften – Dansktursejlere  - 17/11-17 kl. 19.00-21.30 

 Arbejdes lørdag   - 19/11-16 kl. 9.00 

 Arbejdes søndag   - 27/11-16 kl. 9.00 

 Foredrag Orlogskaptajn C.Aa.Rasmussen - 28/11-16 kl. 19.00 – 21.30  

 Bestyrelsesmøde    - 30/11-16 kl. 18.00 

 Julefrokost   - 3/12-16 kl.13 

 Generalforsamling  - 28/1-17 kl. 10 

 Tema aften Fiskerikontrollen  - 11/1-17 kl. 19.00-21.30 

 Gule ærter   -11 /2 -17 kl. 18.00 

 Temaaften Navigation  - Feb. /dato følger 

 Temaaften Knob og splejs   - 16/3-17 kl. 19.00-21.30 

 Temaaften Sejlsikkert  - April 2017 

 Rengøringsweekend  - 22. + 23/4-17 kl. 8,30 

 Standerhejsning   - 29/4-17 kl. 10.00 

 Søsætning følg med på opslagstavlen - datoer følger 

 Havnens dag /VILD MED VAND - 10/6-17 

 SCT. HANS /Båltaler Jørgen Folkvang - 23/6-17 kl. 18.00 

mailto:bettinaikki@live.dk
http://www.google.dk/imgres?q=tegnestift&hl=da&biw=1280&bih=664&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ZQ0WisBjWbHrVM:&imgrefurl=http://www.halsnaesbibliotek.dk/forside/om_biblioteket_1&docid=JpWszKSTZI5LRM&imgurl=http://www.halsnaesbibliotek.dk/images/20/1179-8797.jpg&w=105&h=105&ei=lM54T_uxKMbStAa2zZWcBA&zoom=1&iact=hc&vpx=401&vpy=386&dur=565&hovh=84&hovw=84&tx=99&ty=47&sig=110439295424546232686&page=2&tbnh=84&tbnw=84&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:18


 

Bestyrelsesmøde 
 Egense Sejlklub 

Den 31.10.16. KL. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling 

Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen(BJN), Suppleanter: Kim Hansen 

(KH), Jan L. Larsen (JLL) 

Havnefoged Kurt Pedersen (KP)  

Dansk Sejlunions klubkonsulent Leon Träger (LT) -> ankomst ca. 19.00 

Afbud: Hans Jørgen Thrysøe(HJT); Jørn Baag Simonsen (JBS), Kim Hansen (KH); Havnefoged 

Kurt Pedersen (KP)  

 

  

Dagsorden 31/10-16:  

 

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt  

 

1A: valg af ordstyrer 

- JLL 

 

1B: valg af referent  

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 29/9 -16 

- Ja og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

 

3:Formanden: 

 

Foræring af båd fra Britta & Kaj Larsen: 

- Vil vi tage i mod denne? Og hvad vil vi bruge den til. Og på hvilke betingelser må den 

benyttes? 

- Bestyrelsen enes om at takke nej tak. Da havnen i forvejen har en jolle der ikke har været 

i brug i nogle år. JB giver Britta og Kaj besked. 

- Havnens anden jolle Askeladen er der tre medlemmer: Kim Kronborg, Martin Thrysøe og 

Thomas Larsen, der har budt ind på at vedligeholde og holde øje med. Kontaktperson fra 

Bestyrelsen: Formanden Og regelsættet mht. brug her af:   

 Havneudvalget vil altid have fortrins ret til brug ved arbejdet i havnen. 

 Egense Sejlklub sørger for at den er forsikret. 

 Bruger/aktive medlemmer får brug for indkøb af masteskurs nøgle 



 

 I masteskuret er der materiel: anker, tovværk, åre, åregafler og redningsveste mærket 

havnens jolle. 

 Der vil være en seddel, hvor man notere, hvem og tid for lån. Og ligeledes for 

aflevering. Og evt. fejl og mangler indrapporteres til kontaktpersonen. 

 Ved brug af påhængsmotor, skal den selv medbringes 

 

Nordøstjyskkreds/NØJ generalforsamling 27/10: 

- ES havde 5 der deltog. 

- Formand, kasserer og bestyrelsen for NØJ valgte at trække sig fra deres poster og der 

blev valgt ny kasserer og bestyrelsesmedlem og et bestyrelsesmedlem fortsatte. 

- Formandsposten skal besættes på valg ved Ekstra ordinær generalforsamling. 

- Næste års ordinærgeneralforsamling er fastsat til 26/10-17 

- Se evt. mere på: http://sejlsport-nord.dk/  

 

4:Næstformanden:  

Arbejde på havnen – hvad skal udføres i kommende tid? 

- Der fortsættes med de medlemmer der nu fremmøder og kigger i ”to do” listen, om hvilke 

opgave der udføres. BJN: obs. evt. oprydning i Miljøskur. 

- Arbejdsdage fastsatte tilbageværende:  2. + 19. + 27/11 

 

5:Kassereren:  

Nye medlemmer –31 /10 -> 1 stk. i alt 31/10 2016 61 ny indmeldte. 

- BJN der er endnu en på vej med båd. 

 

Mobil pay status…! 

- Overført 31/10 driftskonto 

 

Kontingent opkrævnings status? Konti balance saldo /kontoudskrift fra 29/9 -> nu 

- Ingen restance af kontingenter nuværende  

 

6:Sekretær:  

Gæstesejler indtil nu: 668 stk. i alt 2016 

 

Status 2015/6 1/10/årsrapporten skal udarbejdes: 

- Der er op talt beholdning og indrapporter til revisoren 

- Aflønning havnefoged for 2016 sæson ligger hos revisoren. 

- Aflønning og løn kørsel BJN & Revisoren 

- Årsrapporten er i proces  

 

Kalender gennemgang.   

- Medlemsmøde 6/11 - > med nyhedsbrevet udsendes vedtægts ændrings forslagene. 

http://sejlsport-nord.dk/


 

- Tema aften danske tursejlere 17/11 – åbent arrangement BJN sender invitation til Mou 

og Hals 

- Foredrag Carsten Rasmussen 28/11– åbent arrangement BJN sender invitation til Mou 

og Hals 

- Julefrokost 3/12 er opslået og sendt ud. 

 

Vild med Vand – Ansøgning? 

- Vinter pulje – søges.  

- Vild med vand Work shop 1/11-16 Aalborg – deltager: JB, BJN, Britta Larsen, Peter 

Møller, Borgerforeningen, Inge K. Larsen, Visit Hals, Shaun Hammargren, kiteworld. 

- Havnens dag 10/6 2017 vigtig at få formidlet ud til samarbejdes partner, så den dato 

reserveres.  

 

Kite surfer samarbejde: 

- Shaun hjælpes med forskellige kontakter til kommune osv. i forhold til bedre forhold for 

Wind- og kitesurfer. Fritidskonsulent Anders Kromann er meget lydhør for at finde 

løsning på diverse problematikker og ideer. 

 

 

Nyhedsbrev/ Indhold 

- Vigtigt indenfor få dage efter bestyrelsesmødet, at få forslag til vedtægtsændringer/forslag 

ud til medlemmerne, der opfordres til deltagelse 6/11-16 kl. 10 

 

 

Til orientering Visit Aalborg, Hals Inge Krogh Larsen: 

- Hals afdelingen er nedlagt IKL. Er nu i Aalborg. Vil meget gerne inviteres som hun plejer 

til at deltage i diverse i lokal området. 

 

 

Kursus efteråret FLID + DS Klubkonferencen + Vild med Vand:  

- Tilskud tilsagn på 75 % af kursus udgifter til Dansk sejlunionsklubkonference givet. 

Seminar ved FLID ingen tilskud, ES er ikke fundet folkeoplysende og der med ikke 

tilskuds berettiget.  

- Folkeoplysende forenings berettigelse, dette må vi se på hvordan det evt. kan ændres se 

venligst nederst i denne indkaldelse om Aalborg kommunes betingelser. 

- Vild med vand, workshop havnens dag 2017. FLID: Jura & Forsikring; & Fra konflikter 

til det gode samarbejde; Efterårsseminar. DS: klubkonference. Sejlsikkert: Juleseminar 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

 

8:Informationer siden sidst:  

 



 

9:Lidt blandet 

Kl. 19 – Leon Träger Dansk sejlunions klubkonsulent ankommet til dette punkt. 

Vedtægtsændringer? 

- Gennemgang og omskrivninger, tilføjelser. 

- Der kigges meget til standardvedtægter Dansk Sejluinon har som guide. 

- Medlems indsendte forslag -> findes som et positiv indlæg og forslag der jo vil være 

forebyggende /beskyttende af klubben, medlemmerne og bestyrelsen. 

- Medlems mundtlig forslag om bestyrelses forplejnings budget. Der snakkes med revisor 

om at indsætte et udspecificeret punkt som denne udgift. 

 

Kontingent forslag: 

 

 Partner medlemskab: et medlemskab for par. Således at der for et aktivt og et partner 

medlemskab tilsammen har en stemmeret, men de begge kan benytte stemmen efter aftale.  

            Kontingent: som passivt medlemskab Uden indmeldelses gebyr. 

 

 Børnekontingent: minimum 8 årlige aktiviteter målrettet maritime ting: 

- Knob & knuder 

- Sejlsikkert eks. Hoppe i havnen og afprøve hvordan redningsvesten fungere.  

- Første hjælp i børnehøjde. 112; hjertestarter, redningskrans, redningsstiger, 

brandslukning…. 

- Sikkerhed ombord: hvad gør jeg, hvis far falder overbord? 

- Fiskekonkurrence/krabbevæddeløbsbane 

- Snorkelsti / naturvejleder / havets beboer 

- Sejlerskole: lær at sejle hvad er de forskellige ting ombord til og hvordan bruges de? 

- Sct. Hans aften: børnebål evt. Børnekontingent VIP: får pølser/sodavand/is. 

Kontingent: 100 kr. årligt. Uden indmeldelses gebyr. 

 Kommunalt tilskud:  

0-6 år   42 kr. årligt 

7-17 år 420 kr. årligt 

18-24 år  84 kr. årligt 

2016 tal fra Aalborg kommune. 

DS + NØJ´s andel i 2016 tal: tallet undersøges hos Leon. 

 

10: Evt.  

 

11: 

Næste Bestyrelsesmøde: 30/11.  kl. 18 

 

 

Referant af Sekretær Bettina Jane Nielsen 31/10 2016. 



 

Aalborg Kommune: 

http://www.aalborg.dk/oplevelser/foreningsliv/foreninger/retningslinjer-for-

foreninger/godkendelse-som-forening  

Godkendelse som tilskudsberettiget forening 

Fritidspolitiske retningslinjer for foreninger 

Der er foreningsfrihed i Danmark. Alle har således ret til at stifte en forening. 

Foreninger, der lever op til en række formelle krav i Folkeoplysningsloven, har mulighed for at 

blive godkendt som tilskudsberettigede af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune. 

Det er primært foreninger, der laver aktiviteter for børn og unge under 25 år, som kan få glæde af at 

være en godkendt forening. 

Alle foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget, kan få adgang til puljemidler, faste 

tilskud og lokalemuligheder. 

For at blive godkendt skal en forening overholde en række formelle krav. Den skal blandt andet 

fungere på et demokratisk grundlag og have folkeoplysende aktiviteter. 

Kontakt venligst Fritidsafdelingen for vejledning, inden du søger om godkendelse af en forening. 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde kan være et alternativ til 

godkendelse som forening 

Foreninger eller grupper, der laver frivilligt socialt arbejde, forstået som en indsats overfor en 

gruppe, der ikke som udgangspunkt er medlemmer af foreningen, har en anden mulighed for at 

modtage tilskud fra kommunen. Gennem servicelovens §18 gives der tilskud til frivilligt socialt 

arbejde. 

Læs mere om tilskud til frivilligt socialt arbejde 

Hvis du ønsker at få en forening godkendt 

Hvis du ønsker at få godkendt din forening, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til 

afdelingen for Kultur, Landdistrikt og Fritid. 

Ansøgningsskema om godkendelse som tilskudsberettiget forening (pdf) 

Inden du sender ansøgningen, er det vigtigt, at du kontrollerer, at nedenstående er opfyldt. 

http://www.aalborg.dk/oplevelser/foreningsliv/foreninger/retningslinjer-for-foreninger/godkendelse-som-forening
http://www.aalborg.dk/oplevelser/foreningsliv/foreninger/retningslinjer-for-foreninger/godkendelse-som-forening
http://www.aalborg.dk/oplevelser/frivillig/socialt-arbejde/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde
http://apps.aalborgkommune.dk/blanketter/SK-GodkendelseTilskudberettigetForening.pdf


 

Følgende skal vedlægges ansøgningsskemaet 

 Foreningens vedtægter 

 Årsplan (hvornår laver I hvilke aktiviteter) 

 Beskrivelse af aktiviteterne 

 Evt. yderligere oplysninger om foreningens lokaler eller lokaleønsker 

 Anden klubinformation som klubblad, årsregnskab eller lignende 

For at kunne blive godkendt som forening, SKAL vedtægterne beskrive følgende 

 Foreningens formål 

 Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 

 Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 

 Foreningens hjemsted 

 Betingelser for medlemskab 

 Tegningsret for foreningen (hvem der kan skrive under på foreningens vegne) 

 Procedure for vedtægtsændringer 

 Anvendelse af foreningens eventuelle midler ved ophør 

Betingelser for godkendelse 

 Formålet med foreningen skal være af folkeoplysende karakter 

 Foreningen skal være demokratisk opbygget 

 Eventuelle midler ved foreningens ophør, skal anvendes til almennyttige formål 

 Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle 

 Idrætsforeninger skal indføre og håndhæve regler om dopingkontrol 

 Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en NemKonto - se vejledning nedenfor 

 

Beretning 

Kommunen kan altid forlange indsendt en redegørelse for foreningens aktiviteter. 

Alle foreninger skal årligt indsende følgende oplysninger til afdelingen for Kultur, Landdistrikt og 

Fritid: 

 Løbende meddelelser om bestyrelsens sammensætning, med alle relevante 

kontaktinformationer 

 Foreningens årsregnskab 

 



FOREDRAG ORLOGSKAPTAJN 

CARSTEN AAGAARD RASMUSSEN 

Mandag 28/11 2016. kl. 19-21.30 

Egense Sejlklub Kystvej 1, Egense, 

9280 Storvorde 

Foredraget er gratis der serveres kaffe og kage. 

 Øl/vand kan købes.  

Alle er velkommen. Bestyrelsen Egense Sejlklub 
 

 
 

Sø redningstjenesten og 

forureningsbekæmpelse til søs. 

Carsten Aagard Rasmussen vil fortælle om 

organisation sø redningstjenesten, og fortælle 

eksempler på hvordan organisationen fungerer. 

Berette om episoder fra tjenester ombord på et sø 

redningsfartøj. Om farvandet omkring Grønland og 

Færøerne. 

Desuden vil Carsten Aagaard Rasmussen fortælle 

om SOK´s oliebekæmpelse kampagnen 

 

Kom og få en spændende aften om 

emner der berøre alle sejler. 

 

 

 

Carsten Aagard Rasmussens baggrund for at kan fortælle om disse emner 

er følgende: 

Carsten har været tjenestegørende i sø redningstjenesten i Danmark, på 

Grønland og Færøerne. 

Endvidere har Carsten været tjenestegørende i 

olieforureningsbekæmpelses organisation i SOK i 11 år.  

I 2010 blev Carsten pensioneret fra Søværnet.  

I øjeblikket er Carsten stadig aktiv som frivillig instruktør i 

Marinehjemmet, tilsynsførende for Søfartsstyrelsen i Sydjylland for 

speedbådsprøver og Dueligheds prøver, samt underviser i YC 3 og YC 1 

kurser for fritidssejlere.   



TEMA AFTEN - 

 

Danske 

Tursejler 

17/11- 2016 

Kl. 19.00-21.30 

Kom og hør hvem de er og 

hvad de kan gøre for os som 

medlemmer.  

Spændende aften med 

beretninger om tursejlads på 

danske vandveje. 

Klubben er vært ved kaffe/brød 

Alle er velkommen tag gerne andre 

interesseret med til en god aften i 

Egense sejlklub, Kystvej 1, 9280 

Storvorde     Spørgsmål til: Bettina 

98310057 / egense-sejlklub@live.dk  

mailto:egense-sejlklub@live.dk


Julefrokost Egense Sejlklub 

3/12 2016 kl. 13.00 

Sidste tilmelding den 24/11-16 gennemføres ved mindst 15 tilmeldte. 

Der kan betales på mobil pay/Swipp på: 28618293 eller kontant på kontoret 

Spørgsmål henvendelse Fest/aktivitetsudvalget 98310057  

 

Traditioner er til for at blive bevaret, så nu er der igen tid 

til at holde julefrokost for medlemmerne i Egense 

Sejlklub.  Mad leveres fra Mulbjerg kro. 

 Marineret Sild m/ karrysalat 

 Fiskefilet m/remoulade 

 Grønlangkål eller stuvet hvidkål 

 Flæsk & pølse eller hamburgerryg 

 Ribbensteg m/rødkål 

 Postej m/ champignon & bacon 

 Rejer m/mayonnaise 

 Ris a la mande m/kirsebærsauce 

 Brød & smør 

 Pris pr. pers. 145,- kr. 

 ØL/VAND/VIN TIL KLUB PRISER 

 

 

 

  



 

 

Havnereglement for Egense Sejlklub. 

Punkt 1: Ophold og færdsel. 

Ophold og færdsel i havneområdet sker på eget ansvar og risiko. Kørsel på bådebroer og dækværk 

(volde) er ikke tilladt – Køretøjer henvises til parkeringspladsen. Oplægning af både, grej, pæle, 

hyttefade og lignende skal ske efter havnefogedens/bestyrelsens anvisning. 

 Badning i havnebassinet og sejlrenden er forbudt. 

 I dagtimerne er der offentlig adgang til havnen 

 Børn under 12 år har kun adgang ifølge med en voksen. 

 Havneudvalgets anvisninger skal følges 

Punkt 2: Havnens benyttelse. 

Havnen må kun benyttes af både med gyldig registrerings mærke (Stander). Både uden registrerings 

mærke, der anløber havnen, søsættes eller optages (trailer både) skal betale gæsteleje. 

Både der henlægges i havneområdet uden aftale med havnefogeden/bestyrelsen fjernes uden varsel 

for ejers regning og risiko. 

Punkt 3: Anvisning af pladser (tildeling). 

Bådpladser anvises mod forevisning af kvittering for betalt medlemskontingent, Pladsleje og 

ansvarsforsikring. 

Ved anvisning af pladsen skal båden forsynes med registreringsmørke (stander). 

Bådpladser må ikke udlånes. Ved langturssejlads (ferieture) skal pladsen meddeles ledig til 

havnefogeden af hensyn til gæsteudlejning. 

Både må kun anbringes på den anviste plads, men bådejere må acceptere flytning til anden plads, 

såfremt praktiske eller æstetiske hensyn gør det nødvendigt. 

Både der anbringes i havneområdet skal være sødygtige og være i forsvarlig stand. Fald, liner, m.m. 

skal under bådens ophold i havnen være sikret mod unødig støjafgivelse. 

Punkt 4: Fortøjninger. 

Både med pælepladser skal som minimum være fortøjet med 2 for trosser og 2 agter trosser, 

fortøjningerne skal være af god kvalitet og i en forsvarlig dimension. For jollers vedkommende vil 

det sige tovværk ikke under 12 mm og for større både ikke under 14 mm. Båden skal være forsynet 

med 2 fender i hver og fenderne skal være dimensioneret efter bådens størrelse. Klamper, kroge og 

lignende skal anbringes på indersiden af fortøjningspælen i pladsenes længderetning. 

Når båden ikke er i havn, skal fortøjningerne være forsvarligt ophængt på flydebroen og 

fortøjningspælene. 

Bådejere er forpligtiget til at sørge for jævnligt tilsyn med båden, dens fortøjninger og pæle. 

Slæbejoller og lignende skal anbringes ved bådene således at dette ikke er til gene for andre. 



 

 

Slæbejoller kan eventuelt anvises plads ved jollebroen mod betaling af jollepladsleje. Slæbejolle 

max. 2,60 m. (Vedtaget 29/1 2005 på generalforsamling). 

Punkt 5: Gæstesejlere. 

Gæstesejlere anvises pladser mod betalig af gældende gæsteleje, der beregnes pr. døgn. Ved flere 

dages ophold i havnen opkræves gæstelejen forud. Såfremt gæstesejlere har fået anvist hjemhørende 

plads, skal forhaling ske såfremt hjemkommende båd kræver dette. Gæst både må ikke 

forlades/efterlades uden aftale med havnefogeden. 

Punkt 6: Generelt. 

Sejlads i havnebassin og sejlrende sker efter de almindelige søvejsregler og med en fart afpasset 

efter forholdene, dog max. 3 knob. 

Sejlbåde under sejl bør vise hensyn ved sejlads i bassinet og renden. Unødig opspeeding og kørsel 

af motorer samt prøvesejlads i bassinet er forbudt. 

Kørsel med larmende lade generatorer eller bådmotorer for opladning af batteri, skal begrænses til 

et absolut minimum (ca. 10 min.) og skal fortrinsvis finde sted i tidsrummet kl. 9.00-11.00 samt kl. 

15.00-18.00. 

Der skal herske ro og orden i havneområdet. Råbene og usømmelig adfærd er forbudt. Selskabelige 

sammenkomster i bådene tillades i det omfang det ikke er til gen for andre. Der skal udvises godt 

kammeratskab i alle forhold – så dæmp radioen, walkie-talkien, VHFéren, m.m. 

Både må ikke henstå på landplads efter 1. juni uden særlig aftale. 

Al skade på havnens faciliteter samt de i havnen værende både skal uopholdelig meddeles til 

havnefogeden. 

Affald må ikke henkastes i havnen, på broerne eller i området, men skal anbringes i de opstillede 

affaldsstativer/containere. 

Affald der ikke kan være i sækken/containeren skal fjernes fra området. Spildolie skal anbringes i 

den dertil indrettet beholder. 

Reparationsarbejder på bådene kan finde sted under iagttagelse af de almindelige sikkerhedsregler 

og såfremt arbejdet ikke er til gene for andre. 

”Standardreglementet for overholdelse af orden i danske havne” er i øvrigt gældende for Egense 

lystbådehavn. 

Hvor bådejere nægter at efterkomme bortvisning eller henstilling om flytningen flytning af båd, vil 

båden blive fjernet for ejers regning og risiko. 

Overtrædelse af ovenstående regler eller standardreglementet kan medføre bortvisning fra havnen.   

 

Revideret maj 2016 Bestyrelsen. 


