Vedtægter for
Hou Bådelaug
Marts 2012
Vedtægter for Hov Bådelaug
(senest ændret på ekstraordinær generalforsamling
13. marts 2012)
Foreningens navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Hov Bådelaug, og dens
hjemsted er Hov Havn, 8300 Odder.
Foreningens formål
§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen for
søsporten ved Hov Havn. At varetage fællesinteresser
for sejl- og motorbådssejlere, herunder tilstræbe
medindflydelse på relevante myndigheders
beslutninger om havnen. At arrangere kapsejladser,
navigations- og sejlkurser samt klubsejladser for
såvel sejlbåde som motorbåde. At virke for juniorsejladser.
At være samlingssted for sejlsportsinteresserede.
Forhold til andre organisationer
§ 3. Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og
er undergivet unionens love og bestemmelser.
Medlemmerne
§ 4. Optagelse af nye medlemmer kræver bestyrelsens
godkendelse.
Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til at overholde
foreningens love og senere udfærdiget havnereglement
for Hov Havn.
Stk. 3. Medlemmernes inddeling er følgende:
a. Seniormedlem
b. Juniormedlem/Surfermedlem
c. Gastemedlem
Alle medlemmer incl. ægtefælle/samlever er berettiget
til at benytte foreningens materiel i henhold til derom
udarbejdet reglement.
Stk. 4. Medlemmer, der er ikke er fyldt 20 år
ved regnskabsårets begyndelse, er juniormedlemmer.
Som juniormedlem optages normalt ikke børn
under 10 år. Optagelse af umyndige som medlemmer
af foreningen kræver samtykke fra forældre/
værge.
Stk. 5. Ind- og udmeldelse af foreningen sker
ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse
kan ske til et regnskabsårs begyndelse efter
forudgående skriftlig meddelelse til bestyrelsen
senest en måned før.
Stk. 6. Medlemmernes fartøjer skal være
ansvarsforsikret.

Stk. 7. Et gastemedlemsskab kan opnås af personer
der sejler som gast på fartøjer med tilhørsforhold til
foreningen, dog ikke hvis pågældende selv har
fritidsbåd med tilknytning til Hou Havn. Et gastemedlemsskab er ½ pris af senior kontingent.
§4a. Al henvendelse til medlemmerne, herunder

indkaldelse til generalforsamling m. v. kan ske på
e-mail såfremt medlemmet har givet tilkendegivelse
herom til bestyrelsen.
Kontingent
§ 5. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad
gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves forud for 1 år ad gangen til
en oplyst bankkonto, der tilsendes medlemmerne
med angivelse af betalingsfristen 15. marts.
Stk. 2. Den kontante beholdning bør ikke
overstige, hvad der skønnes nødvendigt til de løbende
udgifter. Øvrige midler indsættes i bank eller
sparekasse eller anbringes på anden af generalforsamlingen
godkendt måde.
Eksklusion
§ 6. Når et medlem er i kontingentrestance ud over
1 måned, kan bestyrelsen med 8 dages varsel ekskludere
vedkommende.
Stk. 2. Ingen, der er udelukket på grund af
kontingentrestance, kan optages på ny som medlem
af foreningen, før vedkommende har betalt sin
gæld til foreningen.
Stk. 3. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et
medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at
mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer
sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit
forsvar (evt. i skriftlig form), og han/hun kan kræve
spørgsmålet om eksklusion fremlagt til afgørelse
på førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet
skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 4. Generalforsamlingens beslutning om
eksklusion kræver samme majoritet som ved vedtægtsændringer,
jf. § 15.
Stk. 5. Et medlem, der er ekskluderet ved en
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages
igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her
kræves samme majoritet som ved en beslutning om
eksklusion.
Generalforsamlingen
§ 7. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger,
som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i februar måned. Indkaldelse sker
med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse
til medlemmerne.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest
15. december. Forslagene optages i dagsordenen,
der udsendes med indkaldelsen.
Stk. 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer
over 18 år, der har været medlem af foreningen i de
sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som
ikke er i kontingentrestance.
Stk. 5. Stemmeret kan kun udøves ved personligt
fremmøde
Dagsorden
§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til

godkendelse.
4. Forelæggelse af det kommende års budget til
godkendelse samt fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand
b. Valg af øvrig bestyrelse (2 medlemmer)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen - vælges for
1 år ad gangen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
9. Valg af udvalgsformænd – vælges for 1 år ad
gangen
10. Eventuelt.
Generalforsamlingens ledelse m.v.
§ 9. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der
ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal,
jf. dog §§ 6, 15 og 16.
Stk. 3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden,
dog skal på begæring afstemning og valg foregå
skriftligt, ligesom afstemning om eksklusion skal
foregå skriftligt.
Stk. 4. Beslutningerne indføres i en protokol,
hvori også referat af forhandlingerne optages i det
omfang dirigenten bestemmer.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver
tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes
senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over
for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes
behandlet.
Stk. 2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af
dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.
Bestyrelsen
§ 11. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og
repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens
beslutninger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en
næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere
1 medlem.
Stk. 3. Formanden vælges for 1 år ad gangen
ved særskilt afstemning. De øvrige bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen således, at der er 2
bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Genvalg kan
finde sted.
Konstituering - tegningsret
§ 12. Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest
14 dage efter generalforsamlingen. Hvervet som kasserer
kan ikke forenes med hvervet som formand,
næstformand eller sekretær.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forret ningsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder
formanden eller næstformanden, er til stede, jf. dog §
6.
Stk. 4. I formandens fravær indtræder næstformanden
i hans sted.
Stk. 5. Der føres en protokol over bestyrelsens
forhandlinger og beslutninger.

Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden. Ved
alle økonomiske dispositioner kræves dog underskrift
af såvel formanden som kassereren. I alle sager,
der angår køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden,
næstformanden og kassereren i forening.
Regnskab
§ 13. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen skal inden 15. januar afgive
driftsregnskab for det forløbne år og status til revisorerne.
Stk. 3. Driftsregnskab og status, der skal bekendtgøres
for foreningens medlemmer senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse, forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisorernes påtegning.
Revision
§ 14. På den ordinære generalforsamling vælges for
1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og
1 revisorsuppleant.
Stk. 2. Revisorerne skal hvert år i januar måned
gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen
er til stede. Driftsregnskab og status forsynes
med en påtegning.
Stk. 3. Hver af revisorerne har til enhver tid
adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Vedtægtsændringer
§ 15. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling,
når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og når mindst 2/3
af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2. Opnår et forslag flertal på en generalforsamling,
der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen
inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde
en ny generalforsamling. Hvis mindst 2/3 af de på
denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget,
er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede.
Foreningens opløsning
§ 16. Bestemmelse om foreningens opløsning kan
kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves,
at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse
kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Stk. 3. Opnås ovennævnte stemmeflerhed på
en ikke-beslutningsdygtig generalforsamling indkaldes
med sædvanlig varsel en ny generalforsamling,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed,
uanset antal fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
Stk. 4. På generalforsamlingen skal samtidig
træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes
med foreningens formue, idet dog overdragelse/
videregivelse kun kan ske til almennyttige formål.
simpel stemmeflertal er her tilstrækkelig.

