LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB
§ 1.

KLUBBENS NAVN, HJEMSTED OG STANDER:
Klubbens navn er SLETTEN BÅDEKLUB – forkortet SB.
Klubben er stiftet den 16. juni 1964.

§ 2.

Stk. 2.

Klubbens hjemsted er Sletten Havn, Fredensborg Kommune.

Stk. 3.

Klubbens stander er trekantet med en guldsøhest og 2 sekstakkede
guldstjerner på rød/hvid baggrund.

KLUBBENS FORMÅL:
Klubbens formål er:
at fremme bådsportens kår i Fredensborg Kommune,
at medvirke til medlemmernes dygtiggørelse i bådsportens teori og praksis herunder uddannelse af juniorer,
at varetage medlemmernes interesser overfor ledelsen af Fonden Sletten
Havn, andre myndigheder og organisationer, samt
at fremme sammenholdet mellem klubbens medlemmer.

§ 3.

Stk. 2.

Klubben er upolitisk.

Stk. 3.

I klubben kan der drives kantinevirksomhed. Bestyrelsen fastsætter de
gældende bestemmelser herfor.

MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER:
Klubben er medlem af DANSK SEJLUNION og dennes lokalkreds, DANSK KANO OG
KAJAK FORBUND samt af FREDENSBORG IDRÆTSRÅD, og er forpligtet af disses
vedtægter og regler.

	
  

	
  

Klubben er jf. vedtægterne for FONDEN SLETTEN HAVN repræsenteret i dennes
bestyrelse med 1 medlem. Klubbens formand er klubbens repræsentant i denne
bestyrelse.
	
  

§ 4.

KLUBBENS MEDLEMMER:
For at blive optaget som medlem af klubben (Anmodning om optagelse), skal
vedkommende indmelde sig på klubbens hjemmeside.
”Anmodningen om optagelse”, behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 2.

Medlemsrettighederne erhverves, når kontingentet er betalt.

Stk. 3.

Klubbens medlemmer opdeles i følgende grupper:
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
Gruppe 5:
Gruppe 6:
Gruppe 7:

Seniorer.
Seniorer ægtepar.
Ungseniorer (20-24 år).
Juniorer (8-19 år).
Pensionister.
Pensionist ægtepar.
Husstand.

Stk. 4.

Pensioniststatus er knyttet til alder. Denne status indtræder i begyndelsen af
det kalenderår medlemmet bliver folkepensionist.

Stk. 5.

På bestyrelsens enige indstilling kan generalforsamlingen udnævne
æresmedlemmer, der er kontingentfri.
Indstillingen kan ikke gøres til genstand for en debat. Afstemningen herom
skal være skriftlig.

Stk. 6.

Klubbens medlemmer underkaster sig de af bestyrelsen fastsatte og
offentliggjorte ordensregler.
Klubbens medlemmer er i øvrigt, hvis påkrævet, forpligtet til efter
bestyrelsens nærmere anvisning at yde op til 8 timers arbejde for klubben
årligt.

§ 5.

KONTINGENT:
Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens
indstilling.
Stk. 2.

Kontingent trækkes automatisk, årligt forud, den 1. februar efter forudgående
varsel.

§ 6.

Stk. 3.

For medlemmer, der optages som medlem i løbet af året, opkræves
kontingentet ved optagelsen.
Medlemmer, der optages efter 1. august, betaler ½ kontingent.

Stk. 4.

Bestyrelsen bør dog dispensere fra bestemmelsen om betalingsfristen, såfremt
der fremsættes begrundet anmodning om udsættelse inden betalingsfristens
udløb.

UDMELDELSE – SLETNING – EKSKLUSION:
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen inden den 21.12.
Stk. 2.

Et medlem vil automatisk blive trukket i kontingent den 1. februar efter
forudgående varsel. Ønsker vedkommende ikke længere at være medlem, skal
vedkommende rette henvendelse til klubbens bestyrelse.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan med mindst 3/5 stemmers flertal ekskludere et medlem, hvis
dette modarbejder klubbens formål eller interesser eller af andre grunde
findes uværdig til at være medlem.
Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til af
fremføre sit forsvar, og kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den
førstkommende generalforsamling. Medlemmet er i perioden op til den
førstkommende generalforsamling suspenderet
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne
med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et
særskilt punkt på dagsordenen.
Såfremt der er mere end 8 uger til afholdelse af førstkommende
generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling. Indkaldelsen skal ske som beskrevet i § 10 stk. 3.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion i henhold til bestyrelsens
indstilling kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen.
Afstemningen skal være skriftlig.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan
kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her
kræves samme stemmeflerhed som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

Stk. 4.
§ 7.

Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har ingen krav på klubben.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den
højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Dens beslutninger er inappellable og
kan således ikke indbringes for domstolene.
Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem
med angivelse af dagsorden.
Det tilstræbes at generalforsamlingen ikke falder i skolernes vinterferie.

§ 8.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
klubben i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og
udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.

Alle medlemmer har stemmeret fra og med det kalenderår, hvori de fylder 16
år.

Stk. 5.

For at have stemme- og taleret, skal kontingentet for kommende år være
betalt. Gyldig kvittering skal kunne fremvises på forlangende.

Stk. 6.

Et tilstedeværende medlem kan stemme for ét fraværende medlem, hvis der
foreligger skriftlig fuldmagt, og det fraværende medlem har opfyldt sine
forpligtelser jf. denne § stk. 5.

DAGSORDEN:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Uddeling af Sletten Bådeklub's Hæderspris og Fiduspokal.
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
Fremlæggelse af budget for indeværende år og det kommende år.
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Valg af formand/kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisorer og suppleant.
Eventuelt.

§ 9.

GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE:
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål om indvarslingens
lovlighed, om sagernes behandling og om afstemningerne.
Dirigenten må ikke være medlem af klubbens bestyrelse.

§ 10.

Stk. 2.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed med
mindre andet fremgår af lovene.

Stk. 3.

Såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det, skal afstemningen
ske skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
og skal indkaldes, når mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder
bestyrelsen herom. En sådan henvendelse skal ledsages af en motiveret dagsorden.

§ 11.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at henvendelsen
er modtaget af bestyrelsen, dog senest 10 uger efter, såfremt henvendelsen
modtages i perioden 1.6. – 16.7.

Stk. 3.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde og
med samme varsel som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. § 7
stk. 2.

BESTYRELSE – SAMMENSÆTNING OG VALG:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Stk. 2.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 ordinære medlemmer. Herudover
vælges 2 suppleanter.
Det bør tilstræbes, at så mange af bestyrelsens medlemmer som muligt er
bådejere.

Stk..3.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen

Stk. 4.

Bestyrelsen og suppleanterne vælges af den ordinære generalforsamling for 2
år ad gangen.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, som har været medlem af klubben i
mindst 1 år og har erhvervet stemmeret.
Ingen kan dog vælges til bestyrelsen mere end 3 gange i træk. Et menigt
bestyrelsesmedlem, som vælges til formand eller kasserer kan dog uanset
dette fungere i denne stilling i max. 6 år.
Stk. 5.

På valg på ulige årstal er:
Formanden,
1
bestyrelsesmedlem og
1. suppleant.
På valg på lige årstal er:
Kassereren,
2 bestyrelsesmedlemmer og
2. suppleant.

§ 12.

BESTYRELSE – KONSTITURING, TEGNINGSRET M.V.:
Bestyrelsen konstituerer sig inden 4 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden.
Afgår formanden eller kassereren, konstituerer bestyrelsen sig indtil næste
generalforsamling.
Stk. 2.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer herunder
formanden eller denne stedfortræder er til stede.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed med mindre andet er
bestemt i lovene.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 3.

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening eller af en af disse i
forening med 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele
fuldmagt.

Stk. 4.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens tilslutning forpligte klubben
ved gældsstiftelse eller pantsætning.

Stk. 5.

Bestyrelsen udarbejder referat (protokol) af bestyrelsesmøderne samt af
generalforsamlingen(erne). Referat af generalforsamlingen(erne) udsendes til
samtlige medlemmer. Bestyrelsesprotokollen er på anfordring tilgængelig for
klubbens medlemmer.

Stk. 6.

Sekretæren er pligtig til at føre en journal over de i klubben værende præmier,
visende statutter, præmietagere og evt. begrundelse for præmietildelingen,
samt en fortegnelse over klubbens inventar og materiel

Stk. 7.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
Formanden eller dennes stedfortræder for hvert udvalg indkaldes til at
overvære bestyrelsesmøderne og underrettes på forhånd om dato, tid, sted og
dagsorden.

§ 13.

KLUBBENS REGNSKAB:
Regnskabet følger kalenderåret, og det reviderede regnskab skal forelægges på den
ordinære generalforsamling.
Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab skal fremlægges i klubben
senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 14.

Stk. 2.

Kassereren er pligtig til at føre en kassebog (kasseklade), hvori alle indtægter
og udgifter føres.

Stk. 3.

Kassereren er ansvarlig for indkassering af kontingenter og andre
tilgodehavender, samt for tilstedeværelsen af klubbens midler. Kassereren er
endvidere forpligtet til at betale klubbens kreditorer.

Stk. 4.

Klubbens midler anbringes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut(ter). Evt.
kontant beholdning må ikke overstige Kr. 5.000,00.

REVISION:
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse,
at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse bilag, regnskab og beholdninger.
Stk. 2.
Revisionen, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen,
består af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Stk. 3.

§15.

1. revisor og revisorsuppleanten vælges på ulige årstal, 2. revisor vælges på
lige årstal.

UDVALG:
De af bestyrelsen nedsatte udvalg er forpligtet til at medvirke ved gennemførelsen af
klubbens målsætning, politikker, statutter og programmer.

§ 16.

Stk. 2.

Udvalgene er selvsupplerende og vælger af deres midte en formand og en
stedfortræder.

Stk. 3.

Udvalgene fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4.

Udvalgsformanden – i dennes fravær stedfortræderen – refererer til klubbens
bestyrelse.

ÆNDRING AF KLUBBENS LOVE:
Ændringer i eller tilføjelser til disse love skal vedtages ved almindelig stemmeflerhed af
2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været optaget på
dagsordenen. Der skal hengå mindst 4 uger mellem de 2 generalforsamlinger.

§ 17.

KLUBBENS OPLØSNING:
Klubben kan opløses, når mindste 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer
herfor.
Stk. 2.

Indkaldelsen til de ekstraordinære generalforsamlinger skal ske som
foreskrevet i § 7 stk. 2 og § 10 stk. 2.

Stk. 3.

Der skal hengå mindste 4 uger mellem de 2 ekstraordinære
generalforsamlinger.

Stk. 4.

På den sidste af de 2 ekstraordinære generalforsamlinger skal der samtidig
træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue,
herunder faste ejendom og løsøre. Disse spørgsmål afgøres ved simpelt
stemmeflerhed.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal formuen, der er i behold, anvendes til almene
søsportslige formål.
§ 18.

	
  

IKRAFTTRÆDEN:
Disse love afløser i sin helhed de den 27. januar 1980 vedtagne love med senere
ændringer.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 1993 op på den
ekstraordinære generalforsamling den 24. april 1993.
Ændret på den ordinære generalforsamling den 18. marts 1998 og på den ordinære
generalforsamling den 17. marts 1999..
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. marts 2010 og på den
ekstraordinære generalforsamling den 10. april 2010.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2015 og på den
ekstraordinære generalforsamling 11. april 2015.	
  

