§
Love for

Love for
Kaløvig Bådelaug
1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
1.1
1.2

Klubbens navn er Kaløvig Bådelaug.
Klubbens hjemsted er Kaløvig Bådehavn, Aarhus Kommune.
Klubbens stander er blå med et hvidt skibsrat.

2. FORMÅL
2.1

2.2

Klubbens formål er at fremme søsporten ved:
* at drive Kaløvig Bådehavn
* at varetage fælles interesser for klubbens medlemmer
* at fremme sammenhold
* at søge medlemmernes kendskab til navigation og sømandskab styrket og udvidet
ved sejlads og sejlerkurser
* at arrangere kapsejlads
* at virke for sejlerungdommen
* at medvirke til og arrangere aktiviteter til fremme af foreningens formål
Klubben er ikke partipolitisk.

3. FORHOLD TIL ANDRE ORGANISATIONER
3.1

Klubben kan tegne medlemskab af foreninger, forbund og organisationer, der er 		
forenelig med klubbens formål så som, men ikke begrænset til:
Danmarks Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Idrætssamvirket Aarhus
Sailing Aarhus
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.

4. MEDLEMMER
4.1

Som medlem kan optages enhver enkelt person. Foreninger, forbund og organi-		
sationer optages ikke som medlemmer. Medlemskab tegnes ved henvendelse til
klubbens sekretariat, og medlemsanmodning godkendes efterfølgende af driftsudvalget.
Et medlemskab som nævnt under pkt. 4.2 giver mulighed for deltagelse i alle klub bens aktiviteter og arrangementer.

4.2

Medlemmer kategorier:

4.2.1 Aktive seniorer:
Aktive seniorer er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse, er fyldt
25 år. Som aktiv senior har man stemmeret på generalforsamlingen.
4.2.2. Ægtefælle/samlever:
Ægtefælle/samlevermedlemskab kan knyttes til et junior- eller seniormedlemskab,
forudsat at parterne er bosiddende på samme adresse.
Medlemskabet giver samme rettigheder, som for det medlemskab de er tilknyttet.
4.2.3 Gaster:
Gastemedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen.
4.2.4. Juniorer:
Juniorer er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse er fyldt 8, men
endnu ikke 25 år. Fra medlemmets fyldte 15. år har medlemmet stemmeret på generalforsamlingen. Optagelse af umyndige juniorer kræver samtykke fra forældre/		
værge.
4.2.5. Forældremedlemmer:
Forældremedlemskab kan knyttes til et juniormedlemskab, såfremt den pågældende
junior ikke ved klubbens regnskabsårs begyndelse er fyldt 15 år. Medlemskabet
giver stemmeret på generalforsamling.
4.2.6. Æresmedlemmer:
Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens forudgående indstilling ved beslutning på ordinær generalforsamling.
Et æresmedlemskab af Kaløvig Bådelaug giver stemmeret som et aktivt senior-		
medlemskab.
4.3.

Medlemskab efter pkt. 4.2.1 – 4.2.5 forudsætter kontingentbetaling, mens æresmedlemmer er fritaget for klubkontingent.

4.4.

For at deltage i arrangementer, hvor der gives undervisning og der afsluttes med 		
eksamen eller andet bevis, kræves medlemskab.

5. MEDLEMMERS RETTIGHEDER OG PLIGTER
5.1

5.2
5.3

Til hver bådplads, hvortil der er betalt indskud, gives én stemme på generalforsamlingen i spørgsmål vedrørende havnens anlæg, drift og finansiering.
I øvrige spørgsmål har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, én stemme.
Der kan afgives stemme ved fuldmagt, når stemmen afgives af ægtefælle/samlever der skal være medlem af klubben.
Valgbar til bestyrelsen og udvalg er alle stemmeberettigede medlemmer.
Til bestyrelsen dog kun medlemmer, der er fyldt 18 år.
Valgbar til havneudvalg/havneudvalgsformand er alene medlemmer, der har betalt
pladsindskud for bådplads.

5.4

Alle medlemmer er berettiget til at benytte havnens materiel i. h.t. havnereglementet.
Overtrædelse heraf samt overtrædelse af lovene kan medføre eksklusion jfr. § 5.7.
5.5 Betalinger af enhver art opkræves gennem klubbens sekretariat med angivelse af
sidste betalingsfrist.
Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, pålægges et rykkergebyr, der fast-		
sættes af bestyrelsen. Har betalingen ikke fundet sted inden 14 dage efter udsendelse af erindringsskrivelse, og aftale om restancens afvikling ikke er indgået, kan 		
beløbet overgives til inkasso.
5.6 Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, er det pågældende medlem i restance. 		
Restanter kan ikke benytte havnens og klubbens materiel og mister stemmeret,
valgbarhed og retten til at benytte bådplads. I gentagelsestilfælde kan restanten 		
ekskluderes (jfr. § 5.7). Dette medfører ikke bortfald af restantens betalingsfor-		
pligtelse. Tilbagebetaling af indskud vil først ske, når pladsen er solgt, og nyt indskud
foretaget.
5.7 Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, når medlemmet er i
restance, eller særlige forhold i øvrigt giver bestyrelsen anledning hertil.
Forinden beslutningen om eksklusion kan træffes, skal det pågældende medlem 		
have haft lejlighed til at forelægge sine synspunkter for den samlede bestyrelse
på et bestyrelsesmøde, hvortil den pågældende har været indkaldt ved anbefalet 		
brev med mindst 14 dages varsel. Beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal
blandt bestyrelsens medlemmer. Beslutningen om eksklusion skal af bestyrelsen 		
bekendtgøres den pågældende, inden 3 hverdage efter beslutningen er truffet.
Beslutningen om eksklusion, på andet grundlag end restance, kan af den pågæl-		
dende, inden 14 dage fra bekendtgørelsen af bestyrelsens eksklusionsbeslutning, kræves prøvet på førstkommende generalforsamling. Krav om prøvelse på 		
generalforsamling fremsættes ved anbefalet brev stilet til klubbens formand.
Krav om prøvelse på generalforsamling har opsættende virkning. Den pågældende
indkaldes til generalforsamling efter samme regler som klubbens øvrige medlemmer.
Den pågældende har ret til på generalforsamlingen at fremføre sine synspunkter 		
forinden beslutning træffes. Til beslutning om eksklusion på generalforsamling kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
5.8 Udmeldelse kan kun ske pr. 1. september, efter forudgående skriftlig meddelelse til
driftsudvalget. Medlemmer, der har betalt pladsindskud, kan dog først udmelde sig,
når nyt pladsindskud er indbetalt.
5.9 Kun aktive seniorer/juniorer over 18 år kan leje bådplads og foretage indskud. Er der
flere, der har part i båd - eller pladsindskud – skal alle være aktive medlemmer af
klubben.
Der skal udpeges én person som ansvarlig for båd og plads.
5.10 Et medlem kan kun anbringe en større båd på pladsen, når driftsudvalgets tilladelse
er indhentet og ekstraindskud er indbetalt.
5.11 Medlemmer kan selv sælge deres ret til bådplads. Alle handler skal godkendes af
driftsudvalget. Godkendelse kan først ske, når eventuelle restancer til klubben er 		
betalt.
Der skal betales et ekspeditionsgebyr til klubben. Sælger opkræves et ekspedi-		
tionsgebyr ved salg. Gebyret fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

6. BÅDPLADS
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Normal bredde for en bådplads er 260 cm. Overstiger bådens bredde 260 centimeter, skal der betales ekstra indskud fra de 260 cm op til bådens bredde.
Prisen for ekstra tillægscentimeter udgør kr. 120,- pr. centimeter.
Tilbagebetaling af tillægscentimeter kan ske til enhver tid med kr. 120,- pr. centimeter. Der kan ikke tilbagebetales, før båden er fjernet fra havnen/vinterpladsen.
Der findes ikke mindre pladser end 260 cm.
Driftsudvalget anviser bådplads forud for hver sæson. Det er kun driftsudvalget, som
kan anvise og udleje ledige pladser. (jvf. § 9.4.)
Driftsudvalget kan afvise, at et medlem har mere end en plads.
Klubben administrerer en liste for medlemmer, der ønsker at købe eller sælge bådplads.
Klubben er berettiget til at modregne eventuel restancer i det beløb, som skal til-		
bagebetales medlemmet.

7. GENERALFORSAMLING
7.1

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Lovændringer dog jvf. § 11.
7.2 Der afholdes en årlig generalforsamling i november/december.
7.3 Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden skal ske med mindst 1 måneds 		
varsel. Indkaldelse sker skriftligt ved post / e-mail samt på klubbens hjemmeside.
7.4 Forslag og kandidatlister, der ønskes behandlet, skal være driftsudvalget i hænde
senest 21 dage før generalforsamlingen.
7.5 Dagsorden med indkomne forslag som nævnt i § 7.4 og bilag fremlægges i sek-		
retariatet senest 14 dage før generalforsamlingen.
7.6 Dagsorden for generalforsamling.
		
1. Valg af dirigent
		
2. Formandens beretning
		
3. Aflæggelse af regnskab for klub og havn
		
4. Indkomne forslag
		
5. Budget for havn og fastsættelse af havneleje for det kommende år
		
6. Budget for klub og fastsættelse af kontingenter for kommende år
		
7. Fastsættelse af pladsindskud. (jvf. § 9.1)
		8. Valg
		
- Formand (lige år)
		
- Næstformand (ulige år)
		
- Kasserer (ulige år)
		
- Havneudvalgsformand (lige år)
		
Vælges for 2 år ad gangen.
		
- Valg af øvrige udvalgsformænd til bestyrelsen samt præsentation af
		
udvalg.
		
Vælges for 2 år ad gangen.
		
- Valg af revisor.(jvf. § 10.3)
		9. Eventuelt.
7.7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, bestyrelsen eller når

7.8.

mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder derom med angivelse
af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling og senest 8 uger efter anmodning. Indkaldelse sker skriftligt ved post /
e-mail samt på klubbens hjemmeside.

8. ORGANISATION
8.1

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og
havneudvalgsformand, samt udvalgsformændene for de godkendte udvalg.
8.2 Driftsudvalget består af formand, næstformand, kasserer samt havneudvalgsfor-		
mand.
8.3 Driftsudvalget tager sig af klubbens og havnens daglige drift i henhold til love og 		
budgetter samt administration af det ansatte personale.
8.4 Driftsudvalgets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed
tæller formandens stemme dobbelt.
8.5 Driftsudvalget afholder møde efter behov.
8.6 Bestyrelsen fastlægger klubbens politik samt dens aktivitetsniveau. Der afholdes 		
møde en gang hver måned eller efter behov.
8.7 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed 		
tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af 		
medlemmerne er til stede.
8.8. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue, således at det enkelte
medlem kun hæfter med sit indskud. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
8.9 Klubben tegnes af driftsudvalget, dog således at der til køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom samt optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendom, kræves godkendelse af generalforsamlingen.
8.10 Udvalg nedsættes på generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Et udvalg
består af klubmedlemmer. Udvalget kan i valgperioden inddrage flere personer, der
ikke nødvendigvis behøver at være medlemmer.
8.11 Der nedsættes et havneudvalg bestående af havneudvalgsformand samt op til 4
andre medlemmer, der har betalt pladsindskud. Havnekaptajnen samt havnens
håndværker er herudover fødte medlemmer af udvalget.
8.12 Bestyrelses- og revisionsprotokol skal på forlangende forevises medlemmer. Pro-		
tokollerne må ikke fjernes fra sekretariatet.

9. FINANSIERING OG DRIFT
9.1

9.2

Havnens anlægsudgifter er finansieret ved indskud for bådplads. Der fastsættes 		
et maksimum beløb for indskuddets størrelse på generalforsamlingen. Beløbets størrelse vil blive opgivet til nye indskydere. Ved større nødvendige reparationsarbejder
der kræver omgående udbedring, og som ikke er indeholdt i budgettet, afgøres fi-		
nansieringen på førstkommende generalforsamling. Større anlægsarbejder og et evt.
yderligere indskud hertil skal godkendes på generalforsamlingen.
Havnens drift finansieres ved, at der opkræves et havnelejebeløb af en sådan størrelse, at det dækker det på generalforsamlingen vedtagne budget. Havneleje op-		

9.3

9.4
9.5

9.6
9.7
9.8

kræves uanset om pladsen benyttes eller ej. Klubbens eventuelle indtægt ved udlejning af ubenyttede pladser med fradrag af et gebyr for udlejning, godtgøres pladshaver ved regnskabsårets afslutning.
Havnelejen beregnes på følgende måde:
Et fast grundbeløb
En kvm. afgift der beregnes som bådens største længde gange største bredde 		
gange kvm. afgiften.
Havnelejen for medlemmer som ikke har foretaget indskud, pålægges et lejegebyr
som fastsættes af bestyrelsen.
Der betales minimum havneleje for 15 kvm. Dette gælder også, hvis der ikke er båd
på pladsen. Såfremt der er pladser, der ikke kan udlejes af klubben, vil havnelejen
for disse pladser blive fordelt mellem alle “pladsindskydere”, som ikke selv benytter
deres plads.
Da havnen er momspligtig, pålægges der moms til ovennævnte beløb.
Der opkræves klubkontingenter i henhold til de enkelte medlemskategorier. Kontingenterne fastsættes på generalforsamlingen.
Der opkræves et bådejerkontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

10. REGNSKAB

10.1 Kassereren har ansvaret for klubbens/havnens regnskabsførelse og forelægger det
reviderede regnskab med specifikationer og revisionspåtegning til godkendelse på
generalforsamlingen.
Regnskabet publiceres til klubbens medlemmer forud for afholdelse af generalfor-		
samlingen. Dette kan ske pr. post / e-mail eller på klubbens hjemmeside.
10.2 Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.
10.3 Regnskabet revideres af en statsaut. revisor samt to interne revisorer. Disse vælges
på generalforsamlingen.

11. LOVÆNDRINGER

11.1 Ændringer af klubbens love kan kun foretages ved simpelt stemmeflertal på en or dinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. I tilfælde af at der er flertal for et forslag, men generalforsamlingen
ikke er beslutningsdygtig, skal spørgsmålet forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, som så er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

12. STØTTEFORENING

12.1 Disse vedtægter skal ikke være til hinder for etablering af en støtteforening for 		
Kaløvig Bådelaug. Bestyrelsen i Kaløvig Bådelaug skal være berettiget til at
invitere medlemmer af en sådan støtteforening til deltagelse i klubbens generalforsamling - dog alene med observatørstatus.

13. KLUBBENS OPLØSNING

13.1 Klubbens opløsning kan kun foretages ved simpelt stemmeflertal på en ordinær 		
generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettiget medlemmer er
til stede. I tilfælde af, at der er flertal for opløsning, men generalforsamlingen ikke er
beslutningsdygtig, skal opløsningen forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, som så er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
13.2 Fordeling af overskud ved opløsning af klubben:
Bliver der overskud ved salg af havn, bygninger og arealer efter betaling af gæld, 		
skal pladsejerne som første prioritet have returneret deres pladsindskud.
Er der efter dette yderligere overskud, tilfalder dette Dansk Sejlunions ungdomsarbejde.

§

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5. marts 2013.

