SEJLKLUBBENS VENNER

Vedtægter

§8 FORENINGENS MIDLER
Foreningens midler anvendes til fremme af Kerteminde Sejlklubs
tarv og til administration af Sejlklubbens Venner.
Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over foreningens midler.

§9

REGNSKABSFØRELSE

Det påhviler kassereren at føre et overskueligt regnskab, der revideret forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dog løber 1. regnskabsår fra stiftelsen til 31. december 1998.

§10 BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte fornødne udvalg, hvori
kan indgå medlemmer fra såvel bestyrelsen som medlemskredsen, herunder udpege medlemmer der indgår i Kerteminde Sejlklubs arrangementer.

§11

OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på to
på hinanden følgende generalforsamlinger.
Almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte er gældende.
Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens midler Kerteminde Sejlklub. Såfremt Kerteminde Sejlklub opløses, skal denne forening opløses, og dens midler følger de bestemmelser, der er
gældende for Kerteminde Sejlklubs midler.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 2. april 1998.

2. april 1998

SEJLKLUBBENS VENNER
§1

FORENINGENS NAVN

SEJLKLUBBENS VENNER
§6

GENERALFORSAMLING (FORTSAT)

Foreningens navn er "Sejlklubbens Venner" (SV), Kerteminde.

Indbydelse til generalforsamlinger finder sted med brev udsendt
med mindst 14 dages varsel.

§2

Dagsorden til den årlige generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:

FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er, at styrke sammenholdet blandt venner
af Kerteminde Sejlklub, samt at yde støtte og virke til gavn for
Kerteminde Sejlklub.

§3

MEDLEMSKAB

Enhver med interesse for Kerteminde Sejlklub og sejlsporten kan
optages i Sejlklubbens Venner.
Nye medlemmer optages efter bestyrelsens godkendelse.

§4

EKSKLUSION

Eksklusion af et medlem kan finde sted ved almindelig stemmeflerhed i bestyrelsen. Et ekskluderet medlem kan anke bestyrelsens afgørelse til generalforsamlingen, som træffer sin afgørelse
ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§5

KONTINGENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§7

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlægger forslag til kontingent
Valg til bestyrelse
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

VALG TIL BESTYRELSE

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges enkeltvis for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i lige årstal og 3 er på valg i ulige årstal.
I tilfælde af frafald supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et
motiveret forslag fra bestyrelsen.

Det tillades, at et medlem af Kerteminde Sejlklubs repræsentantskab deltager i SV's bestyrelse med taleret, men uden stemmeret.

§6

Et medlem af SV's bestyrelse kan efter fælles aftale repræsentere
Sejlklubbens Venner i Kerteminde Sejlklubs repræsentantskab.

GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling afholdes første fredag i marts, og den
er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personligt
fremmøde og ikke ved fuldmagt.

Hvert år vælges revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§0

FORSIDE

Bestyrelsen opfordres til at lave en form for "klubmærke"

§1

FORENINGENS NAVN

SV eller Sejlklubbens Venner, fordi dette navn vil være det brugte i
daglig tale.

§2

FORENINGENS FORMÅL

Først nævnes foreningens eget formål overfor egne medlemmer, og dernæst disse medlemmers virke, nemlig at varetage
Sejlklubbens interesser. Det betyder, at bestyrelsen skal tage
vare på, at der ikke som følge af SV's virke sker noget, der ikke
er til gavn for KS. Eksempelvis at man ikke konverterer medlemskab af KS til SV-medlemskab (fordi det ikke er til gavn for
KS at miste medlemmer).

§3

MEDLEMSKAB

Der er ingen formelt nedre aldersgrænse, men det forventes at
klubbens målgruppe er voksne mennesker, og at foreningen i
dens virke og arrangementer er rettet mod disse interesser.
I forbindelse med stiftelsen blev det ført til protokol, at bestyrelsen
vælges på stiftende generalforsamling, og bekræfter medlemskabet for de personer, som på den stiftende generalforsamling har
givet udtryk for ønske om medlemskab ved at skrive sig på en
fremlagt indmeldelsesliste.
De generelle kriterier som bestyrelsen godkender medlemskab ud
fra, kan nedfældes i en forretningsorden eller et medlemsprotokollat. På den stiftende generalforsamling var den overvejende holdning, at det overlades til bestyrelsens omhu, at sikre at medlemsskabet følger den overordnede hensigt bag Sejlklubbens Venner
Der lægges vægt på, at SV ikke må fjerne medlemmer fra KS og
at bestyrelsen skal holde sig dette for øje, ved vurdering af et medlemskab i SV. Medlemskab af Sejlklubbens Venner (der ikke er
medlem af Dansk Sejlunion) kan ikke erstatte og give væsentlige
rettigheder, som følger af et medlemskab af Kerteminde Sejlklub.

§4

KONTINGENT

Kontingentet kan fastsættes i relation til et tiltag i KS som man vil
sætte fokus på, jf bestyrelsens motiverede forslag. Formålet kan
være såvel sportsligt som klublivsstyrkende i almindelighed. Der er
sympati for aktivitetsfremmende støtte med "brugsværdi", fremfor
blot at give penge.
På stiftende generalforsamling vedtoges at starte med et kontigent
på 100 kr.

§5

EKSKLUSION

Bestyrelsen skal kunne ekskludere såfremt betingelserne for medlemskab ophører, eksempelvis ved kontingent restance, men også
hvis der ikke er et passende medlemsforhold i relation til Kerteminde Sejlklub. Det er det ekskluderede medlems afgørelse om sagen
ønskes behandlet for en større offentlighed. Det er samtidig en
kontrol der sikrer, at bestyrelsen handler forsvarligt.

§6

GENERALFORSAMLING

Datoen ligger fast af hensyn til planlægning for alle. Fredag ligger
fast, for ikke at skulle tage hensyn til arbejdsdueligheden dagen
efter. Generalforsamlingen efterfølges af "mad, drikke og socialt
samvær" i overenstemmelse med formålsparagraffen.
Kontingent dækker ikke KS-klubblad, men det kunne tænkes at
Kerteminde Sejlklub vedtog at ville sælge abonnement til SVmedlemmer for et beløb fastsat af Kerteminde Sejlklub.

§7

VALG TIL BESTYRELSE

Den valgte bestyrelse fastsætter hvordan der startes, altså hvilke
af de tre valgte, der vil være på valg igen i 1999 (ulige årstal).
Frafald dækker over et bestyrelsesmedlems udtræden og ikke blot
fravær i en begrænset periode. Generalforsamling kan bekræfte
dette i den fratrådtes resterende periode (dvs evt. for yderligere et
år til valgperiodens udløb).
Det er ikke nødvendigvis Kerteminde Sejlklubs formand, der skal
deltage i SV bestyrelsen, men blot en fra forretningsudvalget.

Det er bekræftet, at Kerteminde Sejlklub tillader, at SV er repræsenteret i repræsentantskabet på lige fod, dvs med taleret og uden
stemmmeret. Dette modsvarer havnefestens repræsentation, og er
i overenstemmelse med, at der i SV kan være medlemmer som
ikke er medlem af KS.

§8 FORENINGENS MIDLER
Bestyrelsen kan bruge penge, sålænge forenings to-delte formålsparagraf holdes for øje.

§9

REGNSKABSFØRELSE

Samt fremlægger bestyrelsens kontingentforslag.

Hensigter bag
vedtægtsforslag
for
Sejlklubbens Venner
Kjerteminde

§10 BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE
Kan fx træffe aftale med KS om levering af klubblad til en passende takst, som så tilbydes SV mod særskilt betaling, altså ikke en
del af SV kontingentet

§11

OPLØSNING

Det er blot skrevet for god ordens skyld. Det forventes at man inviteres med til den fest som sejlklubben holder for sine restmidler.

Ledsagende kommentar til vedtægtsforslag
fremkommet på stiftende generalforsamling 2. april 1998

