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Vedtægter for Espergærde Sejlklub 

§ 1. 

Navn og hjemsted mv. 

 

1. Foreningens navn er Espergærde Sejlklub, og dens hjemsted er Espergærde, Helsingør Kommune. 

 

2. Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion under Danmarks Idrætsforbund og underlagt disses love og 

bestemmelser. 

 

3. Klubben er en almindelig ikke-erhvervsdrivende forening, hvis virksomhed er baseret på 

medlemmernes aktive deltagelse. 

 

§ 2 

Formål 

 

1. Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved at være samlingspunkt for sejlsportsinteresserede, ved 

afholdelse af kapsejladser og fællessejladser, ved anskaffelse og vedligeholdelse af øvelses- og 

kapsejladsbåde, ved uddannelse i sejlads såvel praktisk som teoretisk, samt ved varetagelse af fælles 

interesser vedrørende plads- og havneforhold. 

 

2. Ud over de i pkt. 1 nævnte hovedformål tilstræber klubben at fremme andre former for vandsport, 

som naturligt kan indpasses i klubbens virksomhed og kan fremme det samlede tilbud til medlemmerne.  

 

§ 3 

Stander 

 

Klubbens stander er en kompasrose på hvid bund flankeret af en rød vandret streg. 
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§ 4 

Medlemskab 

 

1. Indmeldelse sker skriftligt til sejlklubben. Medlemskabet, der skal godkendes af bestyrelsen eller et af 

denne udpeget bestyrelsesmedlem, træder i kraft, når første års kontingent er indbetalt. 

 

2. Aktive medlemmer kan optages i forskellige kategorier, der blandt andet er aldersbestemte. 

Kategorierne fastsættes, sammen med kontingenternes størrelse, af generalforsamlingen efter 

bestyrelsens indstilling. 

 

3. Der kan optages passive medlemmer, som ønsker at støtte klubbens formål og virksomhed, men ikke 

deltager i klubbens aktiviteter.  

 

4. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre eller værge. 

 

5. Æresmedlemmer og andre kontingentfri medlemmer kan optages ved beslutning på 

generalforsamlingen. Kontingentfri medlemmer kan endvidere optages ved bestyrelsens beslutning. 

 

6. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelsen har virkning fra udløbet af det regnskabsår, 

hvori den er foretaget. 

 

§ 5 

Kontingenter 

 

1. Kontingenternes størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Betalingsterminer og 

opkrævningsform for kontingent og andre ydelser fastsættes af bestyrelsen. 

 

2. Er kontingent og andre skyldige ydelser ikke betalt rettidigt, kan det pågældende medlem under 

restancen ikke uden bestyrelsens godkendelse benytte klubbens materiel og lokaler og har ikke 

stemmeret ved generalforsamlingen. Ved påmindelse om manglende rettidig betaling kan der pålægges 

et gebyr. 

 

3. Er et medlem i kontingentrestance ud over to måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt 

varsel slette vedkommende som medlem. Sletning af medlemskab medfører ikke, at restantens 

betalingsforpligtelse for det pågældende regnskabsår bortfalder. Eventuel genoptagelse af 

medlemskabet forudsætter, at restancen betales. 

 

4. Henstand med eller fritagelse for betaling af kontingent kan efter skriftlig ansøgning bevilges af 

bestyrelsen.  
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§ 6 

Eksklusion 

 

1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler 

til skade for foreningen eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Det pågældende medlem har krav 

på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.  

  

2. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende 

generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.  

  

3. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

§ 7 

Generalforsamlingen 

 

1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste 

myndighed i alle klubbens anliggender. 

 

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes med 

mindst 14 dages varsel ved elektronisk indkaldelse til de enkelte medlemmer samt på klubbens 

hjemmeside. 

 

3. Indkaldelsen vedlægges dagsorden, årsregnskab samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer 

der er på valg, og hvorvidt de pågældende er villige til at modtage genvalg. 

 

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger 

inden generalforsamlingen. Dette meddeles klubbens medlemmer senest seks uger inden 

generalforsamlingen med angivelse af datoen for generalforsamlingen. 

 

5. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er aktive medlemmer, der ved regnskabsårets 

begyndelse er fyldt 16 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

 

6. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 18 år. 

 

  



Vedtægter for Espergærde Sejlklub pr. 23. april 2017 
Side 4 af 7  

 

 

§ 8 

Dagsorden 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:   

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Forelæggelse af aktivitetsplaner og budget for det kommende år til godkendelse 

5. Fastsættelse af kontingenter og eventuelle andre ydelser  

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

§ 9 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 

mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte 

tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for 

bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. 

 

2. Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden samt valgret gælder bestemmelserne i § 7, pkt. 2 og 4. 

 

§ 10 

Generalforsamlingens gennemførelse 

 

1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne. 

 

2. Medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, træffes generalforsamlingens beslutninger ved 

simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning altid 

foretages vedrørende spørgsmål om eksklusion (jf. § 6), samt hvis det begæres af mindst 3 

stemmeberettigede medlemmer. 

 

3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Protokollatet underskrives af dirigenten og 

gøres tilgængeligt for medlemmerne.  
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§ 11 

Bestyrelsen 

1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne 

beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.  

 

2. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Valgperioderne fastsættes 

således, at halvdelen (forhøjet eller formindsket) af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Afgår et 

bestyrelsesmedlem i løbet af en valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig med en afløser for resten af 

perioden, hvilket skal forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling. 

 

3. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 

4. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg til at rådgive og bidrage til klubbens aktiviteter. Sådanne 

udvalg refererer til bestyrelsen. Repræsentanter for udvalgene kan indkaldes til møde med bestyrelsen. 

 

§ 12 

Bestyrelsesmøder 

 

1. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. 

 

2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer, heraf formanden eller 

næstformanden samt kassereren, er til stede. Uopsættelige beslutninger samt beslutninger af mindre 

væsentlig karakter kan dog træffes, selv om disse betingelser ikke er opfyldt. 

 

3. Medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, træffes bestyrelsens beslutninger ved simpelt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed afgør den fungerende formands stemme afstemningens 

udfald. 

 

4. Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres til referat.  
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§ 13 

Tegningsret mv. 

 

1. Klubben tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være 

næstformanden eller kassereren. 

 

2. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre af større værdi, tegnes 

klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Ved låneoptagelse kræves der 

underskrift af hele bestyrelsen.  

3. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens pengemidler og øvrige værdier. 

 

4. Klubbens pengemidler indsættes i pengeinstitut og kan kun udtages af formanden eller kassereren 

eller af næstformanden i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 14 

Regnskab og revision 

 

1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

 

2. Bestyrelsen skal inden 15. februar afgive regnskabet for det foregående år til revisorerne.  

 

3. Revisorerne skal gennemgå årsregnskabet, påse at beholdningerne er til stede, og forsyne 

årsregnskabet med en revisionspåtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse 

regnskab og beholdninger. 

 

4. Revisionen skal være afsluttet og afgivet til bestyrelsen senest 15. marts. 

 

5. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med 

revisorernes påtegning og underskrift. 

 

§ 15 

Vedtægtsændringer 

 

1. Ændringer af vedtægterne kan ske ved enhver generalforsamling med 2/3’s flertal af de afgivne 

stemmer, såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.  

 

2. Er halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, men opnås der 2/3’s flertal for 

forslaget, indkalder bestyrelsen snarest og senest inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor 

forslaget kan vedtages med 2/3’s flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende 

medlemmer. 
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§ 16 

Klubbens opløsning 

 

1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af forslaget kræves det, at mindst halvdelen af de 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

2. Er halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, men opnås der 3/4’s flertal for 

forslaget, indkalder bestyrelsen snarest og senest inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor 

forslaget kan vedtages med 3/4’s flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende 

medlemmer. 

 

3. Vedtages klubbens opløsning, skal der på den samme generalforsamling træffes bestemmelse om, 

hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Beslutning herom 

træffes ved simpel stemmeflerhed. 

 

4. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige 

formål inden for Dansk Sejlunion. 

 

 

------------------ 

 

 

Disse vedtægter med ændringer er vedtaget foreløbigt på den ordinære generalforsamling onsdag den 

5. april 2017 og endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling søndag den 23. april 2017, 

jf. § 15. 

 

Espergærde, den 23. april 2017 

Bestyrelsen 


