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VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN KØGE BUGT
§ 1.

Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Sejlklubben Køge Bugt (SKB ). Dens hjemsted
er Hundige Havn Hejren, Greve Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er
at varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne,
havnen og private i forbindelse med Hundige Havn Hejren.
at være samlingssted for søsportsinteresserede
at afholde kapsejladser og fællessejladser
at sørge for undervisning i såvel praktisk som teoretisk sømandskab.

§ 3.

Medlemsskab af organisationer
Generalforsamlingen beslutter medlemsskab af en eller flere
eventuelle landsorganisationer.

§ 4.

Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen
optage enhver der er fyldt 25 år.
Som aktivt eller passivt medlem i Juniorafdelingen kan bestyrelsen
optage enhver i alderen 0-24 år. Optagelsen af umyndige som
medlem, kræver samtykke fra forældre / værge.
I tilfælde af ændring af de kommunale tilskudsregler, ændres aldersgrænserne tilsvarende.

§ 5.

Kontingent
Foreningens kontingent og indskud fastsættes for et år ad gangen
på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves
helårsvis forud. Betalingsfristen ved udsendelse er netto 14 dage
dog tidligst den 2. februar.
Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte et restancegebyr.
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§ 6.

Klubarbejde
Medlemmer kan af bestyrelsen pålægges at udføre klubarbejde.
Bestyrelsen skal tilstræbe, at arbejdet fordeles ligeligt, og dets
omfang fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.

§ 7.

Udmeldelse, eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftligt til foreningen
med mindst 14 dages varsel til den 1. januar og at det pågældende
medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra
udmeldelsen har virkning.
Medlemmer har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan
bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere
vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingent
restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før
vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
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 lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han / hun
kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på
førstkommende ordinære generalforsamling. 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 / hun har
adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på
dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusionen
kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love,
jfr. § 16.

2

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

§ 8.

Ordinær generalforsamling i SKB
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i alle foreningens
anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts
måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Publicering i klubblad,
opslag på hjemmesiden, ved udsendelse af nyhedsbrev ELLER
udsendelse af e-mail til den hos klubben registrerede e-mail
adresse, anses for skriftlig meddelelse.
Det påhviler ethvert medlem at foretage ændringer til personlige
oplysninger, herunder adresseændring og e-mail adresse hos
klubbens kasserer.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og disse forslag optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingens
afholdelse og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt
givet til andet SKB medlem.
Familiemedlemsskab giver ret til max. 2 stemmer. Et familiemedlem kan give fuldmagt til et andet medlem af SKB. Et medlem
kan max afgive en stemme ved fuldmagt samt en personlig
stemme, uanset medlemstype.
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§ 9.

Dagsorden for generalforsamlingen
Dagsorden ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter:
1.
2.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for
det kommende år til godkendelse.

4.

Fastsættelse af kontingent og indskud.

5.
6.
7.

Behandling af eventuelle indkomne forslag.
Valg af formand på ulige årstal.
Valg af kasserer på lige årstal

8.

Valg af øvrig bestyrelse.
På ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
På lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

9. Valg af
10. Valg af
På ulige årstal:
På lige årstal:
11. Valg af udvalg
12. Eventuelt.
§ 10.

2 revisorer og 1 suppleant
1 medlem og 1 suppleant til
havnebestyrelsen for /l Hundige Havn,
1 medlem
1 suppleant

Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Jf. dog §7 - §16 og §17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dog skal på begæring af et stemmeberettiget medlem 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. Protokollen underskrives af

4

dirigenten. Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag,
kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.
§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til
bestyrelsen. l sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling
indkaldes senest l måned efter, at begæringen er fremsat overfor
bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder
bestemmelserne i § 8.

§ 12.

Valg af:

1. Bestyrelse:

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i
henhold til lovene.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer
og yderligere 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen
på den ordinære generalforsamling.
Listevalg kan ikke finde sted.
Formand og kasserer vælges hver for sig ved særlig afstemning.
Genvalg kan finde sted.
Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb, indtræder
de af generalforsamlingen valgte suppleanter.
Til bestyrelsen kan kun vælges personer, der er medlem af
klubben, og såfremt de er bådejere, skal deres både have
hjemhavn i Hundige Havn.

5

2.

Havnebestyrelsen for S/l Hundige Havn
På hvert års ordinære generalforsamling vælges for en 2
årig periode blandt SKB-medlemmer, 1 medlem og 1 suppleant
På ulige årstal:
På lige årstal:

§ 13.

1 medlem
1 suppleant

Konstituering -Tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog inden 14 dage - efter
generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er
tilstede, jf. dog § 7.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens)
stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Bestyrelses & -udvalgsmedlemmer må kun påtage sig lønnet arbejde for klubben, såfremt bestyrelsen finder det ligeså billigt eller
kvalitetsmæssigt klart bedre. Den involverede må ikke deltage i
bedømmelsen af tilbuddet.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner
kræves dog underskrift af såvel formanden og kassereren i
forening.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
eller løsøre tegnes foreningen af formanden, næstformanden og
kassereren i forening.
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§ 14.

Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 20. februar afgive driftsregnskab for
det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab, status og budget forelægges, forsynet med revisorenes påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres sammen med
dagsordenen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 15.

Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2
revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede
årsregnskab og påse, at beholdninger er til stede. Driftsregnskab
og status forsynes med en påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16.

Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling
når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3
stemmer for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig
varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 17.

Foreningens ophævelse
Beslutning om foreningens ophævelse kan kun fortages på en i
dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til
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forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 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
stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til
stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om,
hvorledes man skal forholde sig med foreningens formue, dog at
simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål, herunder specielt sejlsporten
inden for Greve kommune.
Således vedtaget den 23. februar 1977
og senest revideret d. 21.04.16
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