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§ 1. Navn 

Foreningens navn er ”Kanalens Bådfor-
ening”, stiftet 21. maj 1985. Hjemsted: 
København. 

 

§ 2. Formål 

Foreningens formål er at administrere et 
af Københavns Havnevæsen lejet vandare-
al til gavn for den enkelte bådejer og for 
fællesskabet, idet der lægges vægt på at 
bevare det særlige miljø langs Overgaden 
oven Vandet.  

 

§ 3. Medlemskab 

1. Foreningen tilsigter gennem med-
lemskredsen at bevare den nuværen-
de sammensætning af både af forskel-
lig byggemåde og materiale. 

2. Foreningens bådpladser kan kun an-
vendes af foreningens medlemmer.  

3. Udmeldelse af foreningen skal ske 
skriftligt til bestyrelsen inden den 15. i 
måneden før det kvartal, fra hvilket 
udmeldelsen skal gælde.  

 

§ 3A. Passivt medlemskab 

1. Medlemmer kan overgå til passivt 
medlemskab i direkte forlængelse af 
salg af båd eller afhændelse af båd-
plads, efter skriftlig anmodning til be-
styrelsen. Passivt medlemskab giver 
ret til at generhverve en bådplads for-
ud for ventelisten. Det nye fartøj skal 
godkendes af bestyrelsen.  

2. Passive medlemmer betaler halvt 
medlemskontingent. 

3. Passive medlemmer har møde- og ta-
leret til alle møder i Kanalens Bådfor-
ening. Passive medlemmer har ikke 
stemmeret.  

§ 4. Medlemmernes forpligtelser 

1. For både på foreningens vandareal 
gælder ”Københavns Havns reglement 
for ordens overholdelse m.v.”, samt de 
til enhver tid gældende foreningsreg-
ler, som bådejerne er pligtige til at gø-
re sig bekendt med og at overholde. 
Reglementerne fås ved henvendelse til 
foreningen. 

2. Benyttes pladsen ikke gennem hele 
perioden fra 15. april til 15. oktober og 
dette ikke på forhånd er meddelt be-
styrelsen, fortabes retten til pladsen. 
Retten fortabes ligeledes, hvis med-
lemmet ikke har benyttet pladsen i 5 
år, medmindre båden er på langfart el-
ler andet er aftalt med bestyrelsen.  

3. Medlemmer som er tildelt plads på 
foreningens vandareal, kan ikke sam-
tidigt være optaget i andre foreninger, 
andels- eller anpartsselskaber, som fo-
retager pladsudlejning eller havnefor-
valtning.  

 

§ 5. Eksklusion 

Bestyrelsen kan eksludere et medlem: 

1. Når medlemmet handler i strid med 
foreningens interesser eller regle-
ment. 

2. Ved restance til foreningen tilstilles 
medlemmet en anbefalet rykkerskri-
velse med 10 dages betalingsfrist. 
Skrivelsen pålægges et rykkergebyr, 
som hvert år fastsættes af generalfor-
samlingen. Reageres ikke på dette kan 
medlemmet ekskluderes.  

3. En eksklusion skal godkendes på først-
kommende generalforsamling. Den 
ekskluderede har ret til at forelægge 
sin sag.  
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§ 6. Salg eller udskiftning af båd 

1. Foreningen skal oprette en venteliste. 
Optagelse herpå sker ved skriftlig hen-
vendelse til bestyrelsen. For optagel-
sen betales et årligt gebyr, som fast-
sættes af generalforsamlingen.  

2. Bestyrelsen afgør ud fra vedtægternes 
bestemmelser og foreningens for-
målsparagraf om optagelse kan ske.  

3. I tilfælde af afslag skal, på ansøgerens 
skriftlige anmodning, spørgsmålet fo-
relægges den følgende generalforsam-
ling.  

4. Har et fartøj flere ejere, skal anmeldel-
se med navns nævnelse ske til besty-
relsen. Kun registrerede ejere kan evt. 
overtage pladsen ved intern handel. 
Ved salg eller udskiftning af båd, kan 
pladsen kun bevares af sælger eller 
overdrages til køber efter skriftlig afta-
le med bestyrelsen. En sådan bådplads 
kan kun bevares af sælger i indtil ét år 
med det forbehold, at pladsen skal an-
vendes til et lignende fartøj, som kan 
godkendes af bestyrelsen.  

5. Ved salg af båd kan køber ikke god-
kendes til overtagelse af pladsen, før 
sælger har været medlem (herunder 
medlem på prøve) af Kanalens Bådfor-
ening i mindst 5 år. 

 

§ 7. Betaling til foreningen 

1. Betaling til foreningen sker halvårligt. 
Betalingsfristen er 10 dage efter faktu-
radato. 1. opkrævning skal være ud-
sendt inden 15. april, 2. opkrævning 
senest 15. oktober.   

2. Ved medlemskabets oprettelse erlæg-
ges et indskud på kr. 5.000,00. 

3. Dette indskud kan alene tjene til dæk-
ning af det enkelte medlems evt. øko-
nomiske mellemværende med for-

eningen. Indskuddet tilbagebetales 
uforrentet ved medlemskabets ophør. 
Evt. gæld til foreningen modregnes 
forinden udbetaling finder sted.  

4. Ved medlemskabets oprettelse erlæg-
ges et indmeldelsesgebyr på 5.000,00 
kr. Gebyret tilfalder foreningen og be-
tales ikke tilbage ved medlemsskabets 
ophør. 

§ 8. Foreningens rådighed  

1. Bestyrelsen fastsætter de enkelte 
bådpladsers størrelse og indbyrdes 
placering, idet der tilstræbes optimal 
udnyttelse af vandarealet. 

2. Større omplaceringer af fartøjer og 
væsentlige ændringer af kajanlæg 
kræver generalforsamlingsbeslutning.  

3. Foreningen kan til gæster frit udleje 
bådpladser, som medlemmerne / le-
jerne ikke selv benytter. Medlemmer-
ne / lejerne kan således ikke fremleje 
bådpladserne. Benytter et medlem ik-
ke vandarealet gennem længere tid 
(over 12 måneder) og melding til be-
styrelsen herom gives forud, kan båd-
pladsen fremlejes til venteliste mod 
fuld afskrivning i vandareallejen, dog 
normalt højst for en periode på 5 år, jf. 
§ 4, stk. 2. Sådanne indlejere optages 
som midlertidige medlemmer uden 
stemmeret og betaler kontingent og 
indskud i fuldt omfang.  

 

§ 9. Generalforsamling 

1. Generalforsamlingen er foreningens 
øverste myndighed. Generalforsamlin-
gens forhandlinger ledes af en af for-
samlingen valgt dirigent, som ikke må 
være medlem af bestyrelsen.  

2. Til beslutning om ændring i forenin-
gens vedtægter kræves at forslaget er 
udsendt til samtlige stemmeberettige-
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de medlemmer mindst 30 dage før 
generalforsamlingen; at mindst 2/3 af 
disse møder op samt at forslaget ved-
tages med mindst 2/3 flertal. 

3. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede 
medlemmer ikke giver møde, indkal-
des til ekstraordinær generalforsam-
ling til afholdelse én måned senere, 
hvor 2/3 af de fremmødte kan vedtage 
foreslåede ændringer.  

4. Stemmeret har kun foreningens med-
lemmer. Der kan kun afgives én stem-
me pr. båd. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde. Ved dokumen-
teret sygdom kan stemmes ved skrift-
lig fuldmagt.  

5. Taleret har kun foreningens medlem-
mer eller en af bestyrelsen indbudt 
person, som har relevans til et emne 
på dagsordenen.  

6. Afstemninger foregår ved håndsop-
rækning, medmindre et medlem for-
langer skriftlig afstemning. 

7. Ved stemmelighed bortfalder forsla-
get. 

8. I en protokol optages en kort beret-
ning om forhandlinger og beslutnin-
ger, samt fulde navn og adresse for 
valgte medlemmer til bestyrelsen, 
samt suppleanter. 

 

§ 10. Generalforsamlingens afholdelse 

1. Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år i april måned og skal indkal-
des skriftligt af bestyrelsen med 
mindst 14 dages varsel.  

2. Dagsordenen, som skal fremgå af ind-
kaldelsen, skal omfatte følgende punk-
ter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret 
regnskab, budgetforslag for 
næste regnskabsår til god-
kendelse samt fastsættelse 
af kontingent og gebyr for 
optagelse på ventelisten.  

4. Behandling af indkomne 
forslag. 

5. Valg til bestyrelse og sup-
pleanter.  

6. Valg af revisor og suppleant.  

7. Eventuelt. 
 

3. Forslag, der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal tilstilles for-
manden senest 8 dage før generalfor-
samlingen afholdes. Hvis forslaget øn-
skes udsendt med dagsordenen, skal 
det være formanden i hænde inden 
udgangen af februar måned. 

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling 

1. Ekstraordinær generalforsamling kan 
til enhver tid indkaldes af bestyrelsen 
og skal indkaldes, såfremt ¼ af for-
eningens medlemmer indgiver skriftlig 
anmodning derom med angivelse af 
årsag og dagsorden.  

2. Indkaldelsen sker med mindst 8 dages 
varsel til medlemmerne.  

3. Medlemsmøder kan afholdes efter be-
styrelsens vurdering af behovet herfor.  

 

§ 12. Bestyrelsen 

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.  
Formand og kasserer samt øvrige be-
styrelsesmedlemmer vælges af gene-
ralforsamlingen. Desuden vælges 2 
suppleanter. 

2. Bestyrelsen vælges for 2 år. De ulige år 
afgår 3 af medlemmerne, de lige år 2 
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af medlemmerne. Afgangsordenen be-
stemmes første gang af bestyrelsen. 
Ellers ved den rækkefølge i hvilken de 
er valgt.  

3. Suppleanter afgår hvert år. 

4. Genvalg kan finde sted. 

5. Ved en forretningsorden kan bestyrel-
sen træffe nærmere bestemmelse om 
udførelsen af sit hverv. 

6. Bestyrelsen leder og repræsenterer 
foreningen i alle anliggender med an-
svar over for generalforsamlingen.  

7. Det påhviler bestyrelsen at sørge for 
god og forsvarlig varetagelse af for-
eningen anliggender. Dispositioner, 
som har indflydelse på kontingentets 
størrelse, skal hvile på generalforsam-
lingens beslutninger, herunder det 
vedtagne budget, dog således at be-
styrelsen bemyndiges til at forhøje 
pladslejen såfremt havnevæsenet eller 
offentlig myndighed hæver deres afgif-
ter.  

8. Bestyrelsen kan antage en administra-
tor til bistand ved varetagelsen af for-
eningens daglige drift.  

9. Bestyrelsen kan antage et havneopsyn, 
som ikke behøver at være medlem af 
foreningen.  

10. Bestyrelsen fastsætter daglejen for 
gæstebåde på foreningens vandareal. 

11. Bestyrelsen skal føre et forsvarligt 
regnskab over de for foreningen af-
holdte udgifter og indtægter.  

 

§ 13. Bestyrelsesmøder 

1. Bestyrelsesmøder indkaldes af for-
manden, eller i dennes forfald, af 
næstformanden, så ofte anledning 
findes at foreligger, eller når 2 af be-
styrelsens medlemmer begærer det.  

2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
formanden eller næstformanden og 
yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer er 
til stede.  

3. Beslutninger træffes ved simpelt 
stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende.  

4. I en protokol optages kort referat af 
bestyrelsens møder. 

5. Referatet underskrives af de i mødet 
deltagende.  

 

§ 14. Regnskab og revision 

1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. 
december. 

2. Bestyrelsen fører regnskab med for-
eningens indtægter og udgifter. 

3. Bortset fra en passende arbejdsbe-
holdning skal foreningens midler an-
bringes i et anerkendt pengeinstitut og 
skal forrentes højst muligt.  

4. Foreningens regnskab revideres af en 
på generalforsamlingen valgt revisor, 
som ikke må være medlem af besty-
relsen.  

5. Revisoren samt en suppleant for den-
ne vælges for 1 år ad gangen. Regn-
skab med bilag tilstilles revisoren in-
den udgangen af februar måned. Det 
reviderede regnskab udsendes med 
generalforsamlingsindkaldelsen. Det 
påtegnede regnskab tilstilles forman-
den forud for udsendelsen af oven-
nævnte indkaldelse.  

 

§ 15. Tegning og hæftelse 

1. Foreningen forpligtes ved en under-
skrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, 
hvoraf den ene skal være formanden 
eller i hans forfald næsformanden.  
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2. Bestyrelsen kan meddele formanden, 
foreningens kasserer og/eller admini-
strator fuldmagt til at modtage indbe-
talinger og betale indgående forplig-
telser. Udbetalingsbilag og checks skal 
være underskrevet af både formanden 
og kassereren.  

3. Foreningen hæfter kun for sine forplig-
telser med den foreningen til enhver 
tid tilhørende formue.  

4. Der påhviler ikke foreningens med-
lemmer eller bestyrelse nogen person-
lig hæftelse.  

 

§ 16. Foreningens opløsning 

1. Stilles der på en generalforsamling for-
slag til foreningens opløsning og dette 
vedtages, indkaldes til en ny general-
forsamling med forslaget om opløs-
ning som eneste punkt på dagsorde-
nen. Dersom der på denne generalfor-
samling ikke er mindst 5 medlemmer, 
som modsætter sig opløsningen, er 
denne vedtaget.  

2. I tilfælde af opløsning tilfalder for-
eningens midler et almennyttigt for-
mål. 

 

Således vedtaget på stiftende generalfor-
samling 

Med ændringer fra 1985 – 1991 

Med ændringer 26. marts 1992 

Med ændringer 22. juni 1996 

Med ændringer 03. april 2014  

Med ændringer 01. maj 2017 

  


