
Vedtægt 2019

Dragør Bådelaug
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§ 1    NAVN OG HJEMSTED

1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug.
2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977.
3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med

Dragør Lodstårn i sort og blåt i det hvide felt.
4. Bådelaugets hjemsted er Dragør Kommune, og adressen er 

den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2 FORMÅL

   Bådelaugets formål er at:

1. Udbrede interesse for tursejlads.
2. Virke for udbredelse af, og forståelse for, søvejsreglerne og 

sejladssikkerhed.
3. Varetage medlemmernes interesser overfor Dragør Havns 

ejere.
4. Varetage medlemmernes øvrige fælles interesser.
5. Bidrage/tilskynde til hjælpsomhed mellem lystsejlere.
6. Arrangere selskabelige sammenkomster, herunder fælles 

sejlture, temaaftener o.l.

§ 3   MEDLEMSSKAB

   Som medlem kan bestyrelsen optage:

1. Enhver, som har båd.

2. Enhver som er gast på en båd, hvor Skipper er medlem af 
Dragør Bådelaug

3. Optagelse af unge under 18 år kræver skriftlig samtykke fra 
forældre eller værge.

§ 4   INDMELDELSE
   1.  Indmeldelse sker via Bådelaugets hjemmeside
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§ 5   UDMELDELSE.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Bådelaugets kasserer
med mindst 14 dages varsel.

§ 6 KONTINGENT

1. Bådelaugets kontingent fastsættes på en Generalforsamling.
Kontingentet reguleres årligt, ifølge Danmarks statistiks
forbrugerindeks

2. Kontingentet opkræves forud elektronisk halvårligt.

§ 7 EKSKLUSION

1. Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan
Bestyrelsen, med mindst 8 dages skriftligt varsel udmelde
vedkommende af Bådelauget.

2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan
optages på ny som medlem af Bådelauget, før vedkom-

            mende har betalt sin gæld til Bådelauget.

3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold
giver anledning til det.

4. Inden Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion af et
medlem, skal vedkommende have lejlighed til at fremføre
sine synspunkter og kan kræve, at spørgsmålet om eksklu-

            sionen afgøres på den førstkommende Generalforsamling. 
            Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt 
            punkt på dagsordenen.

5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion af et med-
            lem kræver samme majoritet, som ved ændring af
            Bådelaugets vedtægt, (jfr. § 16)
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§ 8      GENERALFORSAMLING

            1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Dragør Bådelaugs
                 anliggender
                        
            2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

            3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne
                med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen fremsendes sammen med 
   den af bestyrelsen fastsatte dagsorden samt en regnskabsoversigt.
     
      4. En rettidig indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset                
   antallet af fremmødte. 

                 Alle tilstedeværende medlemmer på  Generalforsamlingen har     
   stemmeret, såfremt de ikke er i kontingentrestance.

            5. Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal 
                være Bestyrelsen i hænde senest den 31. januar samme år, så de kan     
   optages i dagsordenen og udsendes sammen med indkaldelsen.

            6. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 9      DAGSORDEN

       Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af et revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand (i lige år).
8. Valg af kasserer (i ulige år).
9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.
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§ 10    GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE  M.V.

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

2.  Generalforsamlingens  beslutninger træffes ved simpelt 
stemmeflertal, jfr. dog  § 7 stk. 5, § 13 stk.7,§ 16 og § 17 stk. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning kan 
dog begæres, såfremt 5 medlemmer forlanger det.
Ved personvalg på forlangende af ét medlem.

3.  Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol,
 hvori også et referat af forhandlingerne optages i det om
 fang, dirigenten bestemmer.
 Generalforsamlingsreferatet skal underskrives af referenten
 og dirigenten.

§ 11  EKSTRA GENERALFORSAMLING

1.  Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstra General- 
forsamling.

2.  Når mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav 
herom, skal der indkaldes til en ekstra generalforsamling.
 I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 
uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med 
oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

3.  Indkaldelse sker på samme måde og med samme frist som
til den ordinære Generalforsamling.

§ 12   BESTYRELSE – VALG

1.  Bestyrelsen er Bådelaugets daglige ledelse og repræsenterer 
Bådelauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne 
handlinger forpligter Bådelauget i henhold til vedtægterne.

2.  Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en
kas serer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer, som alle
v ælges for en  periode af 2 år ad gangen af den ordinære
g eneralforsamling.
 Generalforsamlingen vælger desuden 3 bestyrelsessuppleanter for 
en periode af 1 år ad gangen.

3. Genvalg kan finde sted.
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§ 13    KONSTITUERING - TEGNINGSRET

1. Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter Generalforsamlingen
på et bestyrelsesmøde med næstformand, sekretær og  udvalgs-
medlemmer.

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af  dens
medlemmer, herunder formanden eller næst formanden, er til stede,
jfr. dog § 7 stk. 4.

4. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

5. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

6. Bådelauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner
kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

7. Bestyrelsen kan ikke forpligte Bådelauget økonomisk i sager,
der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom ud over det på
Generalforsamlingen vedtagne.
Der kræves i sådan forbindelse et flertal på 2/3 af de på en
Generalforsamling fremmødte medlemmer.

§ 14    REGNSKAB

1. Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret.

2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive regnskab for det
foregående år og status pr. 31. december til revisor.

3. Regnskab og status forelægges på den ordinære Generalforsamling
og skal være forsynet med revisorernes påtegning
og underskrifter.

4. Regnskab og status bekendtgøres for Bådelaugets medlemmer
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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§     15 REVISION

      1. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1  
            revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
      
       2. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab 
            og påse, at beholdningerne er til stede.
            Regnskab og status forsynes med påtegning og underskrifter.  

            Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab
            og beholdninger.  

§ 16     VEDTÆGTSÆNDRINGER

     Ændringer af vedtægten kan ske på enhver Generalforsamling , 
          når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§    17  BÅDELAUGETS OPLØSNING

      1. Beslutning om Bådelaugets opløsning kan kun tages på en til dette                                 
           formål  indkaldt ekstra Generalforsamling.
           For at denne ekstra generalforsamling skal være beslutningsdygtig      
           For forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne        
           stemmer er for forslaget.

      2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er        
           beslutningsdygtig, indkaldes til en ny Generalforsamling,
           hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed,    
           uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

      3. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om     
           anvendelsen af Bådelaugets formue, herunder  fast ejendom og    
           løsøre, dog er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

      4. I tilfælde af Bådelaugets opløsning skal den formue, der er
          i behold, anvendes til idealistiske, søsportslige formål.
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Denne vedtægt er besluttet på generalforsamlingen, den
 20. marts 2019 og erstatter vedtægten med senere  ændringer
fra den stiftende General forsamling, den 18. januar 1977.




