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VEDTÆGTER 

for 

Kaløvig Bådelaugs Støtteforening 

 

§ 1 

Foreningens navn er: Kaløvig Bådelaugs Støtteforening. 

Foreningens hjemsted er: c/o Kaløvig Bådelaug, Åstrup Strandvej 68 A,  

8541 Skødstrup. 
 

§ 2 

Foreningens formål er: 

at give nye og gamle medlemmer, der ikke har båd i havnen, mulighed 

for at opnå eller bevare tilknytning til Kaløvig Bådelaug, 

at deltage i De Grå Sælers arrangementer, 

at fremme friluftslivet med nye aktiviteter i Kaløvig Bådelaug, 

at yde økonomisk støtte til klubbens medlemsafdelinger, 

 

§ 3 

Støtteforeningen er neutral og kan ikke gribe ind i Kaløvig Bådelaugs ledelse 

eller gøre økonomisk støtte afhængig af at bestemte formål fremmes. 
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§ 4 

Støtteforeningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

1. års kontingent er 450 kr./sæson. Støtteforeningen betaler Kaløvig 

Bådelaug et passende beløb for støtteforeningens administration og 

benyttelse af havnens faciliteter.  

Første regnskabsår løber dog fra 01.10.XXXX – 30.09.XXXX 

 

§5 

Tegningsberettiget for foreningen er kasserer og/eller formand, der begge 

skal have fuldmagt til kontoen. 

 

§6 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen 

afholdes hvert år inden udgangen af november og varsles på mail og på 

støtteforeningens hjemmeside 4 uger før afholdelse. Endelig dagsorden for 

generalforsamlingen skal sammen med kandidatforslag til bestyrelsen, 

revideret regnskab, budget og indkomne forslag udsendes pr. mail til alle 

registrerede medlemmer senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse. 

 

§ 7 

Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede over 15 år. Alle 

aktive medlemmer over 15 år i Kaløvig Bådelaug kan uden yderligere 

kontingentbetaling registreres som medlemmer af støtteforeningen. 

Registrering sker ved henvendelse til støtteforeningens kasserer. 

 

§ 8 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 1 suppleant, hvoraf 4 + suppleant 

vælges af støtteforeningens medlemmer og 1 medlem af bestyrelsen 

udpeges fra Kaløvig Bådelaugs bestyrelse. 
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De 4 medlemmer + suppleant og revisorer vælges på støtteforeningens 

generalforsamling. Valg gælder for 2 år. Det første år vælges to 

bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 

De 5 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved afstemning gælder 

simpelt flertal. 

I ulige år afgår 2 medlemmer og i lige år 2 medlemmer. Kaløvig Bådelaugs 

medlem af bestyrelsen vælges i lige år på Kaløvig Bådelaugs foregående års 

generalforsamling. 

Kaløvig Bådelaugs driftsudvalg indstiller til Kaløvig Bådelaugs 

generalforsamling, hvem der skal repræsentere Kaløvig Bådelaug i 

støtteforeningen. 

Endvidere vælges 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal 

løbende have kopi af referater fra alle bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

§ 9 

Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter: 

 

a) Valg af dirigent 

b) Formandens beretning til godkendelse 

c) Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

d) Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

e) Behandling af indkomne forslag (Forslag sendes til formanden 

senest 2 uger før datoen for generalforsamlings afholdelse) 

f) Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 8 (Kandidatforslag sendes til 

bestyrelsen senest 2 uger før datoen for generalforsamlings 

afholdelse) 

g) Valg til revisor og revisorsuppleant 

h) Eventuelt 
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Forslag til punkt e) skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før 

generalforsamlingen. 

Stemmeret har ethvert medlem som er fyldt 15 år, og som ikke står i 

kontingentrestance. 

Såfremt 5 medlemmer ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå. 

 

§ 10 

Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling og 

skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte. 

 

§11 

Opløses foreningen, tilfalder eventuelle midler Kaløvig Bådelaug. 

Opløsningen skal godkendes både på en ordinær generalforsamling og på en 

ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter 

ordinær generalforsamlings afholdelse. 

 

§ 12 

Bestyrelsen vedtager etiske regler for vinterbadeafdelingen. 

Regelsættet er gældende fra den dag, hvor dette er opslået ved klubbens 

omklædningsfaciliteter. 

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer af støtteklubben, der ikke efter 1 

henstilling retter ind efter de for vinterbadeklubben vedtagne, etiske regler. 

 

§ 13 

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Kaløvig 

Bådelaugs klubhus den 8. september 2016 og endeligt revideret af Peter 

Klingsten iflg. Fuldmagt den 10. september 2016. 

 

 

Peter Klingsten, Referent og dirigent 


