Vedtægter for Nolds Havn
§1. Klubbens navn, hjemsted og mærke
Klubbens navn er Nolds Havn.
Dens hjemsted er Kanalvej 24 A, 4700 Næstved
Klubbens mærke er en tovværksring med en propel i midten. I klubbens stander, der er en
trekantet hvid dug, fremtræder propellen i marineblå og tovværket i gul.

§2. Klubbens formål
Det er klubbens formål:
At arbejde for at fremme interessen for fritidssejlads, at øge sikkerheden i forbindelse
hermed bl.a. ved undervisning.
At arrangere fælles ture og i øvrigt varetage medlemmernes interesser.
At varetage fælles interesser vedrørende havneforhold.
At være samlingssted for foreningens bådejere.

§3. Medlemskab af organisationer
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dens vedtægter og bestemmelser.
Klubben kan tilslutte sig anden forening, hvis klubben ser en fordel heri.

§4. Optagelse af medlemmer
Medlemmer af klubben kan optages efter bestyrelsens godkendelse. Begæring herom skal
fremsendes skriftligt til klubben.
For opnåelse af medlemskab, skal der kunne anvises en ledig bådplads.
Ved indmeldelse betales et indskud til klubben, dette indskud betales ikke tilbage ved
udmeldelse eller eksklusion.
Hvis mere end én person skal registreres på bådpladsen, han dette kun ske i forbindelse
med den nye sæson. Det vil sige inden d. 1. marts, og ved samtidig godkendelse af
bestyrelsen. Godkendelsen skal fremgå af bestyrelsesprotokollen.(referat)
Der gives orientering herom på generalforsamlingen, eventuelt afslag begrundes.
Medlemsliste skal være tilgængelig.
Ventelister vedrørende bådpladser skal være tilgængelige.

Hvis et nuværende medlem afgår ved døden, indtræder den begunstigede arving
automatisk i medlemmets sted, både mht. rettigheder og forpligtigelser, såfremt denne
måtte ønske det.
Denne begunstigelse, skal altid dokumenteres af udskrift fra skifteretten. (Obs. Kan tage
nogen tid)
Kommunikation til klubbens medlemmer, herunder fremsendelse af faktura og indkaldelser
til eksempelvis generalforsamling foregår pr. mail. I tilfælde af, at et medlem ikke har
adgang til mail, kan der indgås aftale om kommunikation pr. brevpost.

§5. Kontingent og hæftelse
Klubbens kontingent og bådpladsleje fastsættes for ét år af gangen på den ordinære
generalforsamling.
Kontingent og bådpladsleje opkræves helårsvis forud for alle medlemmer i januar måned og
skal være betalt med udgangen af februar måned.
Indskud for bådplads opkræves, når fast plads er anvist af klubben.
Stk. 2 – Medlemmer hæfter ikke for klubbens forpligtigelser.
Stk. 3 – Bestyrelsen har bemyndigelse til efter nøje vurdering, at gøre et antal medlemmer
helt eller delvis fri af betaling. Fritagelsen kan gives medlemmer som yder en vedvarende
indsats for klubben.
Fritagelsen sker for et år af gangen.

§6. Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubben, og med virkning fra åres
udgang.
Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Allerede indbetalt kontingent og
bådpladsleje tilbagebetales ikke.
Når et medlem er i kontingent- og bådpladsrestance over 30 dage, kan bestyrelsen med 14
dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende, såfremt restancen ikke er betalt.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingent- og bådpladsrestance eller anden gæld til
klubben, kan optage på ny som medlem af klubben, for vedkommende har betalt sin
restance.
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen om at få et medlem ekskluderet.
I tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, her vedkommende
medlem krav på at få meddelelse herom senest 5 døgn før generalforsamlingen afholdes,
ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sin sag.

Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

§7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3
ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. (Opkrævning og indkaldelse
udsendes samtidig, hvis muligt).
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden bilagt forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på klubbens
hjemmeside og opslag i klubhuset.
Stemmeret har medlemmer der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før
generalforsamlingen, og ikke er i restance til klubben.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde af ejer, eller registreret medejer.
På generalforsamlingen kan der maksimum afgives 85 stemmer, svarende til antallet af
bådpladser i havnen. Ændres antallet af bådpladser permanent med flere eller færre
pladser, tilpasses antallet af stemmer tilsvarende.

§8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bådplads betaling
7. Valg af formand, ulige år
8. Valg af kasserer, lige år
9. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år
12. Eventuelt

§9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne.
Generalforsamlings beslutninger træffes, ved simpelt stemmeflertal.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dag skal afstemning og valg, på begæring af stemmeberettigede medlemmer, forgå
skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol (Referat), hvori også referat fra
forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
Protokollen underskrives af referent og dirigent.

§10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generelforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring herom
til bestyrelsen.
Begæringen skal indeholde angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at
begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes
behandlet.
Indkaldelse og dagsorden sendes skriftligt til medlemmerne mindst 3 uger før.

§11. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til loven.
Bestyrelsen består af 5 personer, - formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der
vælges for to år af gangen af den ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. I et hvert udvalg skal være mindst ét
bestyrelsesmedlem, som er udvalgets formand.

§12. Konstituering – Tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen
på et bestyrelsesmøde med sekretær og næstformand.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, hvoriblandt formand eller
næstformand, er til stede.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgærende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol (referat) inkl. Beslutninger.
Klubben tegnes af formanden.
Ved økonomiske beslutninger kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes
klubben af formand, næstformand og kasserer i forening.
Bestyrelsessuppleant kan deltage i bestyrelsesmøder, med taleret og uden stemmeret.
Bestyrelsen kan disponere over i alt kr. 20.000,- til fordeling blandt
bestyrelsesmedlemmerne (reducering af bådpladsleje). Beslutning om fordeling skal fremgå
af referat fra bestyrelsesmøde. Beløbet dækker udgifter til telefon, pc-udstyr,
kilometergodtgørelse, kontorhold, eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, rengøring af bad og
toiletter og græsslåning.

§13. Formue og regnskab
Klubbens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status
pr. 31. december til revisor.
Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og
skal være forsynet med revisorens påtegning.
De valgte revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Driftsregnskabet og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes sammen med dagsorden.

§14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år af gangen 1 revisor og 1
revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede.
Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning.
Revisorerne har til enhver til adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§15. Vedtægtsændringer
Forandring af vedtægter kan ske såvel på en ordinær som en ekstraordinær
generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede,
og når mindst 2/3 af den afgiver stemmer for forslaget.

§16. Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾
af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset
hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle søsportslige
formål.

§17 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er vedtaget/ændret på klubbens ordinære generalforsamling den 21.
februar 2017.
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