Vedtægter for Jægerspris Sejlklub
gældende fra 24. april 2008

Navn og formål
§1
Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemhørende i Frederiks‐
sund Kommune.
§2
Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl‐ og motorbådssejlere og
andre interesserede samt at fremme sejlsporten, især for børn og unge.

Struktur
§3
Jægerspris Sejlklub er organiseret i 3 hovedafdelinger:
Afdeling I, aktive medlemmer
Kapsejlads
Kano– og kajak
Sejlerskole
Jolle (for seniorer)
Afdeling II, passive medlemmer
Afdeling III, juniorer
Ungdom og juniorer
Denne hovedstruktur kan kun ændres af generalforsamlingen.

Medlemmer
§4
Stk. 1. Klubben optager efter ansøgning medlemmer som aktive i afdeling I, som passive i afdeling
II eller som juniorer i afdeling III.
Stk. 2. Ægtefæller eller samlevere til medlemmer med status som aktive i afdeling I kan optages
som aktive i afdeling I til nedsat kontingent.
Stk. 3. Medlemmer med status som aktive i afdeling I kan efter ansøgning det år, hvor de inden 1.
december fylder 65 år, fortsætte som aktive i afdeling I til nedsat kontingent. Herudover kan nye
medlemmer, der er fyldt 65 år på ansøgningstidspunktet, optages som aktive i afdeling I til nedsat
kontingent.
Stk. 4. Fartøjsejere, der deltager i klubbens aktiviteter, skal være medlemmer af afdeling I. Dog kan
fartøjsejere, der ikke er fyldt 18 år, optages i afdeling III.
Fartøjsejere, der er aktive medlemmer af en anden af Dansk Sejlunion anerkendt sejlklub, kan være
medlemmer af afdeling II.
Stk. 5. Optagelse af medlemmer under 18 år kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.
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Stk. 6. Medlemmer med status som aktive under afdeling I har stemmeret ved generalforsamlinger
og er valgbare til foreningens bestyrelse, forudsat de har været medlemmer i mindst 3 måneder og
ikke er i kontingentrestance, jf. § 5, stk. 3.
Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, som ved generalforsamlingens
begyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Kontingent
§5
Stk. 1. Klubbens kontingent samt omkostninger (rykkergebyr) i forbindelse med kontingentop‐
krævning fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling.
Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar og skal være betalt senest den 1. februar.
Stk. 3. Betaler et medlem ikke kontingentet senest den 1. februar, og klubben derfor må udsende
ny opkrævning, tillægges den nye opkrævning et rykkergebyr. Betalingsfristen for den fornyede
opkrævning er den 1. marts. Opkrævningen påføres teksten ”Restance udover 1. marts medfører
eksklusion” jf. § 6, stk. 2.
Stk. 4. Udover ovennævnte kontingent kan der opkræves særskilt betaling for de enkelte afdelin‐
gers/udvalgs aktiviteter.

Udmeldelse og eksklusion
§6
Stk. 1. Udmeldelse betragtes som gyldig, når skriftlig anmodning herom er meddelt bestyrelsen
med minimum 14 dages varsel, og vedkommende medlem har betalt kontingent til foreningen
frem til den dato, hvorfra udmeldelsen er varslet. Medlemmet har krav på at modtage bestyrelsens
skriftlige bekræftelse på udmeldelsen.
Stk. 2. Hvis et medlem i kontingentrestance fortsat undlader at indbetale sit kontingent samt ryk‐
kergebyr senest 1. marts efter modtagelse af den fornyede kontingentopkrævning, jf. § 5, stk. 3, be‐
tragtes medlemmet uden yderligere varsel som værende ekskluderet af Jægerspris Sejlklub.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem af Jæ‐
gerspris Sejlklub, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige grunde giver anledning hertil. Bestyrel‐
sens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklu‐
sionen. Forinden bestyrelsen træffer afgørelse, skal vedkommende medlem gives lejlighed til at
fremføre sit forsvar. Medlemmet kan endvidere kræve, at den påtænkte eksklusion forelægges
førstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 5 medlemmer vedtages på en
generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som
ved ændring af foreningens vedtægter, jf. § 14.
Stk. 5. I alle tilfælde, hvor en eksklusion påtænkes behandlet på en generalforsamling, har ved‐
kommende medlem krav på at modtage meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens
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afholdelse. Medlemmet skal ligeledes gives mulighed for foretræde for generalforsamlingen med
lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Forslag om eksklusion optages som særskilt punkt til behandling på generalforsamlingens dags‐
orden.
Stk. 6. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en bestyrelses‐ eller generalforsamlingsafgørel‐
se, kan alene genoptages som medlem af foreningen ved fornyet bestyrelses‐ eller generalforsam‐
lingsafgørelse. Beslutning om genoptagelse træffes med samme majoritet som ved afgørelse om
eksklusion.

Generalforsamling
§7
Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som fremgår af nærværende vedtægter,
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt, så vidt muligt i 4. kvartal. Indkal‐
delse til ordinær generalforsamling meddeles skriftligt overfor medlemmerne med mindst 3 ugers
varsel. Annoncering i foreningens klubblad ”Sargassoposten” gælder for lovlig indkaldelse.
Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal være anført i den skriftlige indkaldelse og ud‐
færdiges af bestyrelsen i henhold til foreningens vedtægter.
§8
Stk. 1. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Budget og fastsættelse af kontingent
Valg
I ulige år
a.
Formand
b.
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
c.
1 revisor og suppleant for denne
I lige år

7.

d.
Kasserer
e.
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
f.
1 revisor og suppleant for denne
Eventuelt

Under punkt 6, ”Valg” anføres hvilke bestyrelsesmedlemmer, herunder revisorer og suppleanter,
der er på valg, og hvilke bestyrelsesmedlemmer, der modtager genvalg.
Stk. 2. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på den ordinære generalforsam‐
ling og forelagt til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september.
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Forslag, der i øvrigt ønskes forelagt den ordinære generalforsamling til behandling, skal være be‐
styrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Oplysning om indkomne
forslag kan indhentes hos formanden op til 8 dage inden generalforsamlingen
§9
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede handlingerne. Dirigenten må ikke være
medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. På nær behandling af sager om vedtægtsændringer og foreningens opløsning, jf. §§ 14 og
15, er generalforsamlingen beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt uanset antallet af frem‐
mødte medlemmer.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 6, 14 og 15. Diri‐
genten bestemmer afstemningsformen. Dog skal afstemning og valg foretages skriftligt på begæ‐
ring fra mindst ét stemmeberettiget medlem. Afstemning ved eksklusion foretages altid skriftligt.
Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlin‐
gerne optages i det omfang, dirigenten beslutter det.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af
foreningens medlemmer med status som aktive under afdeling I fremsætter skriftligt begæring
herom til bestyrelsen. I sidstnævnte situation skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned ef‐
ter, at begæringen er fremsat. Indkaldelse og dagsorden følger bestemmelserne i § 7, stk. 2.

Bestyrelsen
§ 11
Stk. 1. Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse mellem generalforsamlingerne og repræsen‐
terer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og handlinger forpligter foreningen i
henhold til vedtægterne.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges på en ordinær generalforsamling for 2 år af
gangen samt 1 repræsentant fra kano– og kajakafdelingen. Formanden og kassereren vælges direk‐
te af generalforsamlingen, mens bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalfor‐
samlingen konstituerer sig med næstformand og sekretær for bestyrelsen.
Repræsentanten fra kano– og kajakafdelingen kan ikke konstitueres som henholdsvis næstfor‐
mand eller sekretær.
På generalforsamlingen vælges yderligere 2 suppleanter for bestyrelsen, ligeledes for 2 år af gan‐
gen.
Kano– og kajakafdelingen vælger sin repræsentant udenfor generalforsamlingen.
Stk. 3. Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse skal være medlemmer med status
som aktive under afdeling I.
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Stk. 4. På en ordinær generalforsamling vælges for 2 år af gangen 2 revisorer samt 2 suppleanter
for disse.
Stk. 5. Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant for disse, 1 revisor og dennes suppleant
er på valg i ulige år. Kassereren, de øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter er på
valg i lige år.
§ 12
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Stk. 2. Hvervet som formand eller kasserer er uforeneligt med hvervene som henholdsvis næst‐
formand eller sekretær.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt
formanden eller næstformanden, er til stede. Dog kræves mindst 2/3 flertal i afstemninger om eks‐
klusion, jf. § 6, stk. 3.
Stk. 5. Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger.
Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden. Enhver økonomisk disposition kræver attestation ved en‐
ten formanden eller kassereren.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af
formand, næstformand og kasserer i forening.
Stk. 7. Ved stemmelighed i forbindelse med bestyrelsens afstemninger er formandens stemme ud‐
slagsgivende.
Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specielle hverv, og bestyrelsen fastsætter
regler for deltagelse i Jægerspris Sejlklubs arrangementer.
Stk. 9. Bestyrelsen forelægger sager af større vigtighed for generalforsamlingen.

Regnskab og revision
§ 13
Stk. 1. Foreningens regnskabsår udgøres af et kalenderår.
Stk. 2. Bestyrelsen skal senest den 1. februar forelægge foreningens driftsregnskab samt statusop‐
gørelse pr. 31. december det foregående år for foreningens revisorer med henblik på revision.
Revideret og revisionspåtegning regnskab og status fremlægges på den ordinære generalforsam‐
ling til godkendelse.
Stk. 3. Regnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før afholdelse
af ordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer
§ 14
Stk. 1. Forslag til ændring af foreningens vedtægter kan optages på dagsordenen til behandling på
enhver generalforsamling.
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Stk. 2. En foreslået vedtægtsændring er vedtaget, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er afgivet for forslaget.
Stk. 3. Såfremt et ændringsforslag opnår flertal fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en general‐
forsamling med deltagelse af færre end 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skal be‐
styrelsen indenfor 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse sker skriftligt
efter forskrifterne i § 7, stk. 2.
Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, og
forslag til vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte stemme‐
berettigede medlemmer.

Foreningens opløsning
§ 15
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan alene besluttes på en ekstraordinær generalforsamling ind‐
kaldt for dette særlige mål.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling er alene beslutningsdygtig såfremt 1/2 af forenin‐
gens medlemmer med status som aktive i afdeling I er til stede. For opløsning af foreningen kræ‐
ves et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Stk. 3. Såfremt et forslag opnår flertal fra mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsam‐
ling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indenfor 14 dage indkalde til endnu en ekstra‐
ordinær generalforsamling. Indkaldelse sker skriftligt efter forskrifterne i § 7, stk. 2
Stk. 4. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt,
og forslag til foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 flertal uanset antallet af fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 5. Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om foreningens opløsning, skal generalfor‐
samlingen samtidig beslutte, hvorledes der skal disponeres over foreningens eventuelle formue,
herunder fast ejendom og løsøre. Til vedtagelse heraf er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.
Stk. 6. I tilfælde af foreningens opløsning skal formuebeholdningen anvendes til sports‐ og idræts‐
formål. Med henblik på at sikre sejlsportens ungdomsarbejde i lokalområdet tilfalder formuebe‐
holdningen ungdomsafdelingerne i henholdsvis Frederikssund og Marbæk sejlklubber til ligelig
fordeling.

Hovedorganisationer
§ 16
Ved optagelse i Dansk Sejlunion er foreningen underlagt denne unions love og bestemmelser.
Medlemmer med status som aktive i kano– og kajakafdelingen er herudover tillige medlemmer af
Dansk Kano og Kajak Forbund og underlagt dette forbunds love og bestemmelser

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling
Torsdag den 24. april 2008
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