NYKØBING SJ. SEJLKLUB
Vedtægter

§1

Klubbens navn er Nykøbing Sj. Sejlklub med hjemsted i Nykøbing S. Havn.
Klubbens stander er rød med Nykøbing S’s Købstads byvåben efterfulgt af
bogstaverne NK-S. Må kun føres på medlemmers både.

§2

Klubbens formål er:
1. for medlemmerne at arrangere fælles maritime og sociale
aktiviteter med det formål, at skabe indsigt i og viden om
love og regler til søs, godt sømandsskab og god tone på
havet, samt at varetage medlemmernes maritime
interesser over for relevante myndigheder.
2. løbende at arrangere teoretisk og praktisk sejlundervisning
af klubbens juniorer.

§3

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion ”DS” samt Dansk Idrætsforbund ”DIF”

§4

Medlemskab kan tegnes af:
1. Juniorer 6-17 år med forælders/værges underskrift
2. Seniorer 18 år og op
3. Gruppemedlemsskab for en husstand med samme
folkeregisteradresse. Kontingentet er 1½ gange
seniorkontingent.

§5

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på en generalforsamling og
opkræves helårligt. Betaling senest 1. april.
Folkepensionister ydes 25 % rabat.

§6

Medlemmer, der ikke rettidigt indbetaler kontingent, betragtes som værende
udmeldt af klubben.
Bestyrelsen kan med 2/3 af bestyrelsens stemmer indstille et medlem til
eksklusion, når særlige forhold taler herfor. Bestyrelsen skal inden 3 uger
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsens indstilling
behandles. Det pågældende medlem har krav på taletid. Beslutning om eksklusion kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer
herfor.

§7

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år i
november måned, der indkaldes senest 3 uger før.
Regnskab med revisionspåtegning og budgetforslag tilsendes medlemmerne
senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 1.oktober. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 3
uger før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle på 15 år og derover som har haft medlemskab mindst 3
måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Der kan max.
vælges 4 under 18 år til bestyrelsen.
Ingen kan vælges mod deres vilje.

§8

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalgene
4. Regnskab fremlægges til godkendelse
5. Kontingent og budget fremlægges til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (4-3)
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
8. Valg af 2 revisorer for 2 år
9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt
Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt.

§9

Generalforsamlingen vælger dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal,
dog undtaget eksklusion (§6) og opløsning (§15).
Dirigenten vælger afstemningsmåden. Dog skal der på mindst 1 stemmeberettiget medlems ønske, ske skriftlig afstemning. Generalforsamlingens beslutninger tages til referat, der skal være tilgængeligt på klubbens opslagstavle og
hjemmeside.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
eller hvis mindst 15 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav
herom. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel og senest 1 måned
efter begæringen er fremsendt.
Emnet, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal
fremgå af dagsordenen og tilsendes medlemmerne senest 3 uger før den
ekstraordinære generalforsamling.

§ 11

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Den konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer senest 14
dage efter generalforsamlingen.
Formand og kasserer skal være myndige.
Hvervet som kasserer kan ikke bestrides af formand, næstformand eller
sekretær.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og kun beslutningsdygtig, når
mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
Klubben tegnes i alle forhold af formanden. Ved økonomiske dispositioner
over kr. 10.000,- kræves underskrift af både formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse på mere end
Kr. 100.000,- skal godkendes af generalforsamling.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden.
Der føres referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet skal være tilgængeligt på
klubbens hjemmeside.
For at sikre et regelsæt til drift af klubbens aktiviteter på en hensigtsmæssig
måde, skal bestyrelsen sikre en til stadighed ajourført Forretningsorden.
Forretningsordenen skal være tilgængelig for medlemmerne.

§ 12

Bestyrelsen nedsætter de til enhver tid nødvendige udvalg. Der skal altid sidde et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg, dog ikke nødvendigvis som formand.
Bestyrelsesmedlemmet er budgetansvarligt for udvalgets budget over for
bestyrelsen.

§ 13

Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Der udarbejdes
driftsregnskab og status pr. 30. september,

§ 14

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med almindelig flertal, før de træder i kraft.

§ 15

Ved klubbens opløsning skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
som kun er beslutningsdygtig med mindst 50 % deltagelse af stemmeberettigede medlemmer.
Heraf skal mindst 75 % stemme for opløsning af klubben. Ellers indkaldes til
ny ekstraordinær generalforsamling hvor almindeligt stemmeflertal vil være
besluttende.
Den ekstraordinære generalforsamling skal også tage stilling til anvendelse af
klubbens eventuelle formue, der kun kan doneres til humanitære formål og
aldrig til medlemmer.

§ 16

Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingerne den 03-112012 og 24-11-2012 og træder herefter i kraft.

