Vedtægter for Marselisborg Sejlklub
§1
Navn

Foreningens navn er Marselisborg Sejlklub.
Hjemsted er Lystbådehavnen Marselisborg Havn i Århus Kommune.

§2
Formål
Sejlklubbens formål er at fungere som hovedklub for maritime interesser i og omkring Marselisborg Havn.
Sejlklubben skal i den forbindelse arbejde for et positivt samspil mellem de enkelte interessegrupper, med henblik på at skabe et
attraktivt maritimt miljø.
Sejlklubben skal virke som sejlklub for alle bådtyper, og i den forbindelse forestå aktiviteter af såvel konkurrence - som
familiemæssig art.
Sejlklubben skal virke til fremme af ungdomsarbejdet indenfor søsporten.
§3
Dansk Sejlunion
Sejlklubben er medlem af Dansk Sejlunion, der er sejlsportens specialforbund indenfor Dansk Idrætsforbund, og sejlklubben er
underlagt love og bestemmelser, der er fastsat af disse organisationer.

Medlemmer kan kun optages som enkeltmedlemmer.
Sejlklubbens medlemmer opdeles i fire grupper:
AKTIVE MEDLEMMER
PASSIVE MEDLEMMER
JUNIORMEDLEMMER
STØTTEMEDLEMMER

§4
Medlemskaber

Som Aktiv medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Som Passiv medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år.
Som juniormedlem kan optages enhver fra 0 år til og med det fyldte 25. år. Som stottemedlem kan optages enhver, der er fyldt
18 år.
Æresmedlemmer kan - på bestyrelsens vegne - udnævnes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter det nærmere vedrørende medlemskaberne.
Kontingentåret er fra 1. april til 31. marts gældende fra 01-01-2008.

§5
Generalforsamlingen

5.1:
Generalforsamlingen er sejlklubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Århus i februar eller marts måned. Dog ikke første år efter vedtagelse af disse
vedtægter
5.2:
Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel, enten ved brev til hvert medlem, ved annoncering i dagspressen, på klubbens
hjemmeside eller i klubbladet.
Indkaldelse skal angive dagsordenen.
5.3:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Valg af 1 revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før.
Forslaget skal være skriftligt og indeholde en motivation for forslagets fremsættelse.
5.4:
Ved valg af revisorer skal den ene være statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Den anden vælges blandt sejlklubbens
medlemmer.
Revisorsuppleanten skal ligeledes være valgt blandt sejlklubbens medlemmer, som personlig suppleant for sidstnævnte.
Såfremt en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor fratræder inden et nyt valg har fundet sted, er
bestyrelsen bemyndiget til at antage en anden statsautoriseret eller registreret revisor, indtil nyvalg på den førstkommende
generalforsamling kan finde sted.
5.5:
Hvert Aktiv medlem har på generalforsamlingen een stemme.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, der skal være skriftligt og dateret. Ingen kan møde med mere end een fuldmagt.
Stemmeret kan ikke udøves af et medlem, der måtte stå i kontingentrestance.
5.6:
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Der afholdes skriftlig afstemning, hvis blot 1 medlem forlanger dette.
Afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
§6
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen,
med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i punkt 5.2.

§7
Bestyrelse

7.1:
Bestyrelsen består af 7 på generalforsamlingen valgte stemmeberettigede medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
På lige år afgår tre bestyrelsesmedlemmer. På ulige år afgår fire bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
7.2:
Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder selv sin forretningsorden.
Konstitutionen skal omfatte følgende funktioner:
Formand, næstformand, sekretær og kasserer.
7.3:
Bestyrelsen har den overordnede daglige ledelse af foreningen.
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte stående udvalg til varetagelse af sejlklubbens formål. De nærmere regler for udvalgenes
nedsættelse, antal og funktioner fastsættes af bestyrelsen.
7.4:
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller 2 medlemmer.
Møderne ledes af formanden, eller i dennes fravær næstformanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og derudover mindst 4 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Der optages referat af forhandlingerne og beslutningerne.
7.5:
Sejlklubben tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner tegnes sejlklubben af formand samt kasserer.
I sager, der vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes sejlklubben af formand, næstformand og
kasserer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§8
Hæftelser
Intet medlem af sejlklubben eller sejlklubbens bestyrelse hæfter for sejlklubbens eventuelle forpligtelser.
Krav fra tredje mand kan således alene rettes mod sejlklubbens formue.
§9
Regnskab og budget

Sejlklubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31/12 til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes
påtegning.
Driftsregnskab, status og budget skal senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse kunne læses på og downloades fra
klubbens hjemmeside, ligesom et antal eksemplarer skal være til rådighed i klubhuset.

§ 10
Udmeldelse og eksklusion

10.1:
Udmeldelse af sejlklubben kan kun ske pr. 1. april og efter forudgående skriftlig meddelelse til sejlklubben senest 14 dage før.
Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med 30 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan på ny optages som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til sejlklubben.
10.2:
Såfremt et medlem groft modarbejder sejlklubbens formål eller handler i strid med bestemmelser fastsat i disse vedtægter eller af
bestyrelsen med hjemmel i disse, kan bestyrelsen med mindst 2/3 flertal ekskludere det pågældende medlem.
Inden afgørelsen træffes, skal medlemmet have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen.
Medlemmet har endvidere ret til at forlange afgørelsen prøvet på førstkommende generalforsamling.
Skal en eksklusion behandles på en generalforsamling, har det pågældende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3
dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom medlemmet har adgang til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændringer i vedtægter.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning.
Her kræves samme majoritet som ved en eksklusion.
Eksklusionen medfører ikke bortfald af betalingsforpligtelser for det pågældende regnskabsår.
§ 11
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til
stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med det vedtægtsbestemte
varsel indkalde til en ny generalforsamling.
Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
§ 12
Nedlæggelse
Bestemmelser om sejlklubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til en sådan beslutning kræves, at mindst 2/3 af sejlklubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning
kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med sejlklubbens formue, herunder
fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
I tilfælde af sejlklubbens ophør skal den formue, der er i behold, anvendes til fremme af søsportsinteresser i Århus Kommune.
Vedtaget på generalforsamling den 22. november 2007;
 ændringer vedtaget og tilføjet på ekstraordinær generalforsamling den 17. december 2007;
 ændringer til §4 vedr. definition af juniormedlemskab vedtaget og tilføjet på ekstraordinær generalforsamling d. 24. april
2010.

