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Vedtægter 
for 

NORSMINDE YACHTKLUB 
 
 
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted 
Foreningens navn er NORSMINDE YACHTKLUB. Dens hjemsted er Århus Kommune. 
Foreningens postadresse er den til enhver tid siddende formands adresse. 
 
§ 2. Foreningens formål 
NORSMINDE YACHTKLUB's formål er: 

1. At fremme dansk sejlsport. 
2. At opnå de bedste forhold for sejlsport og anden sejlads, som udføres fra Norsminde. 
3. At forestå ungdomsaktiviteter, evt. i samarbejde med andre klubber, i det omfang der 

måtte være et behov herfor. 
 
§ 3. Medlemskab og organisationer 
Foreningen er medlem af DANSK SEJLUNION, og er undergivet dennes love og bestemmelser. 
 
§ 4. Optagelse af medlemmer 
Bestyrelsen kan optage enhver person med interesse for og/eller tilknytning til sejlads fra 
Norsminde. 
Medlemskab giver valgbarhed og ret til 1 stemme på generalforsamlinger.  
Flere medlemmer fra samme husstand giver rabat på efterfølgende medlemskaber, men stadig 
stemmeret og valgbarhed.  
Personer i alderen op til 18 år kan optages som medlem, når der foreligger forældres eller værges 
skriftlige tilladelse.  
Personer under 18 år er ikke valgbare, men har begrænset stemmeret i relation til emner, der 
vedrører ungdomsaktiviteter. 
Passivt medlemskab kan ikke tegnes efter generalforsamlingen 2016. (Se noter side 4). 
Æresmedlemmer har fulde rettigheder og vælges af generalforsamlingen efter bestyrelsens 
indstilling. 
Al deltagelse og aktivitet sker på eget ansvar og egen risiko. 
 
§ 5. Kontingent 
Foreningens kontingenter og rabatsatser for medlemskab fastsættes for 1 år ad gangen på den 
ordinære 
generalforsamling. 
Kontingentbetaling dækker perioden 1. oktober til 30. september og skal være indbetalt senest 
den 31. oktober. 
 



 
 

Side 2 af 4 
 

§ 6. Udmeldelse og eksklusion 
Udmeldelse sker skriftligt til klubbens kasserer. 
Såfremt et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med en uges skriftlig 
varsel ekskludere vedkommende. 
Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin 
gæld til klubben. 
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt 
for eksklusion. 
Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at 
fremføre sit forsvar, og medlemmet kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den 
førstkommende generalforsamling. 
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det, efter forslag fra mindst 20 % af de stemmeberet-
tigede medlemmer, vedtages på en generalforsamling. 
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav 
på at få meddelelse herom senest 14 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom 
vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare dig.  
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet ved 
ændring af foreningens love, jvf. § 14. 
Et medlem, som er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages 
som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som 
foreskrevet til beslutning om eksklusion. 
 
§ 7. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste 
myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i 
første halvdel af november måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse 
(almindelig eller elektronisk post) samt ved opslag på foreningens hjemmeside. 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være formanden i hænde 
senest 1. oktober. 
Dagsorden og indkomne forslag bekendtgøres ved indvarsling. Stemmeret kan kun udøves ved 
personligt fremmøde. 
 
§ 8. Dagsorden 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt fremlæggelse af budget for det 

kommende år. 
4. Fastlæggelse af kontingent og rabatsatser. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

a. Valg af formand. 
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
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7. Valg af to revisorer 
8. Eventuelt. 

 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 
mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I 
sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest to måneder efter, at begæringen er 
fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7. 
 
§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v. 
Generalforsamlingen vælger, blandt de stemmeberettigede medlemmer, sin dirigent til at lede 
forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 
De af dirigenten trufne afgørelser skal, på forlangende af halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer, sættes under afstemning. 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 6 og § 14. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra ét stemmeberettiget 
medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregår 
skriftligt. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne 
optages i det omfang dirigenten bestemmer. 
Referatet underskrives af dirigenten og ét bestyrelsesmedlem. 
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes for samme 
generalforsamling. 
 
§ 11. Bestyrelse og valg 
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter 
foreningen. 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere tre medlemmer, som vælges af den 
ordinære generalforsamling. 
Med undtagelse af formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv. 
Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. 
Valg af formand finder sted i særskilt valgrunde. Dernæst finder valg af de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer sted. Valg til bestyrelsen gælder for to ordinære generalforsamlings-
perioder. 
Dersom et bestyrelsesmedlem, der ikke er på valg, bliver valgt som formand, vælges et ny 
bestyrelsesmedlem for den resterende periode. 
Ved den generalforsamling, hvor formanden er på ordinært valg, vælges også en af bestyrelsens 
øvrige medlemmer. Året efter er bestyrelsens tre øvrige medlemmer på valg. Genvalg kan finde 
sted. 
Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb, kan bestyrelsen supplere sig selv eller udpege et 
nyt medlem blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer. Udpegningen af det nye 
bestyrelsesmedlem gælder frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor et nyt 
bestyrelsesmedlem vælges for en ordinær generalforsamlingsperiode. 
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§ 12. Konstituering 
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen. 
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt 
formanden eller kassereren, er til stede, jvf. dog § 6. 
Ved formandens forfald indtræder kassereren i hans sted. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens (kassererens) stemme afgørende. 
Fra bestyrelsens ordinære møder tages der referat, som er offentligt tilgængelig. Herfra er dog 
forhold om ekslusion jvf. §6 undtaget. 
 
§ 13. Regnskab 
Foreningens regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september. 
Bestyrelsen skal inden den 30. oktober afgive driftsregnskab for det foregående år, samt 
overbringe det til klubbens valgte revisorer senest den 1. november. 
Driftsregnskab og status forelægges, med påtegning af revisorerne, den ordinære 
generalforsamling til godkendelse. 
 
§ 14. Vedtægtsændringer 
Forandringer i disse vedtægter 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. 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen 
inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på 
denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal temmeberettigede 
medlemmer, der er til stede. 
 
§ 15. Klubbens ophævelse 
Ophævelse af klubben kan ikke finde sted, så længe mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer stemmer imod. 
Ved vedtagelse af ophævelse på en generalforsamling skal der samtidig træffes bestemmelse om, 
hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog 
sådan at simpelt stemmeflertal er tilstrækkeligt. 
I tilfælde af klubbens ophævelse skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål. 
 
Note til §4 
Passive medlemmer, optaget som sådanne inden generalforsamling 2016, kan bibeholde det 
passive medlemskab (taleret, men ingen valgbarhed og stemmeret) så længe, medlemskabet 
forlænges ved rettidig årlig kontingentindbetaling. 
 

Norsminde 11/2016. 


