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§1

Klubbens navn, hjemsted og formål
Klubbens navn er Gåbense Bådelaug
(forkortet GB) Dens hjemsted er
Guldborgsund Kommune
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser ved udøvelse af
lystsejlads og virke for de bedst mulige havnefaciliteter i Gåbense
Lystbådehavn.

§2

Medlemskab og Organisationer
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Sydstævnekredsen. Klubben er
undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

§3

Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages personer, der går ind for klubbens formål.
Bådplads anvises i den rækkefølge indmeldelser finder sted og ledige
bådpladser opstår.
Ved indmeldelse betales der et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen.
For at have en bådplads i Gåbense havn skal båden være i rimelig stand og sejldygtig.
Optagelse i klubben sker ved henvendelse til formanden og besluttes i bestyrelsen.
Optagelse kan nægtes, hvis et flertal i bestyrelsen stemmer herfor.
Hvilende medlemsskab kan opnåes for medlemmer i 1 år, passivt
medlemsskab skal tegnes i det år, og der kan ikke gøres krav på
tidligere bådplads.
Medlemskab indbefatter rettigheder og pligter i henhold til klubbens
vedtægter.
Et aktiv medlem yder årligt 3 dages frivilligt arbejde for klubben.
Arbejdet tilrettelægges af bestyrelsen og de medlemmer som bestyrelsen udpeger som
arbejdsleder/holdleder.
Som passivt medlem kan optages tidligere aktiv medlem, der ikke længere
har bådplads i havnen, som har været medlem 2 år eller mere, anmode
bestyrelsen om optagelse som passivt medlem.
Passivt medlemskab er ikke muligt såfremt medlemmet har flyttet sin båd til
en anden havn. Årskontingentet bestemmes af den ordinære
generalforsamling.
Såfremt et medlem ikke benytter sin bådplads, er bestyrelsen berettiget til at
fremleje pladsen for et år ad gangen. Samtidig med indbetaling af kontingent
tilkendegives det, hvorvidt man påregner at disponere over pladsen det
pågældende år.

§4

Kontingent og fremleje
Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle aktive og passive
medlemmer. Kontingent skal være betalt før et fartøj må anløbe havnen.

§5

Udmeldelse og Eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubben med mindst 14
dages varsel forud for medlemsårets begyndelse (1. Februar), og at det pågældende
medlem har betalt kontingent til klubben frem til den dag,
hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig
bekræftelse. Udmeldelse medføre tab af bådplads.
Tilbagebetaling af indskud finder sted i den rækkefølge udmeldelser har
fundet sted, når nye medlemmers indskud modtages og er tilstrækkelige eller
når klubbens likviditet muliggør tilbagebetaling af indskud.
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan bestyrelsen
med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance kan genoptages i klubben
før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Endvidere kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver
anledning til det. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, før
bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed
til at fremføre sit forsvar. Vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om
eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling,
har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før
generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne
ret til at forsvare sig.
Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsorden.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet,
som ved ændring af klubbens vedtægter jf. § 14. Et medlem, der er
ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning,
kan kun genoptages som medlem ved en generalforsamlingsbeslutning. Her kræves
samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§6

Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlingen er – med de indskrænkninger som disse vedtægter
foreskriver – klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i november måned. Indkaldelse sker med 14 dages varsel
ved indrykning af annonce i den lokale presse.
Forslag som medlemmerne ønsker behandlet ved generalforsamlingen
indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslagene skal optages i den dagsorden der bekendtgøres for medlemmerne
ved en skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen.
Stemmeret har alle fremmødte aktive medlemmer der ikke er i
kontingentrestance og som har været medlem af klubben de sidste 3
måneder før generalforsamlingen.
Hver fuldt betalt bådplads giver ret til én stemme. Kun myndige medlemmer eller
deres myndige samlever kan stemme ved generalforsamlingen.

§7

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det næste år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af: Kontingent for aktive medlemmer
Kontingent for passive medlemmer
Fremleje
Havnepenge
6. Valg af bestyrelse: Formand (ulige årstal)
Kasserer (lige årstal)
Øvrige bestyrelse (ulige årstal 2, lige årstal 1)
2 bestyrelsessuppleanter
2 revisorer
Revisorsuppleant
7. Eventuelt.

§8

Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at
lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 5 stk. 8,
§ 14 og § 15 stk. 1 og 2.
Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Såfremt mindst 25% af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det, skal afstemning og valg foregå
skriftligt. Afstemning om eksklusion skal altid foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger optages i foreningens protokol, hvori også et referat
af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten ønsker det.

§9

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav
herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling
afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med
oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal følge samme bestemmelser som
under § 6.

§ 10

Bestyrelse og valg
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer den i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til
vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og
yderligere et medlem. De vælges for 2 år ad gangen ved den ordinære
generalforsamling.
Formanden og kassereren vælges ved en særlig afstemning.
Genvalg kan finde sted.

§ 11

Konstituering og tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen –
med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer,
heriblandt formanden og næstformanden, er til stede. Jvf. Dog § 5 stk. 6. I formandens
fravær indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en
protokol.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af
såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren
i forening.

§ 12

Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra 1. Oktober til 30. September.
Bestyrelsen skal inden den 15. Oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og
status pr. 30. September til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og
skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 3 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

§ 13 Revision
På den årlige generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1
revisorsuppleant. Jvf. § 7, stk. 6.
Revisorer skal hvert år i Oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse,
at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver
af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15

Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at
mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådan flertal ikke på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en ny
ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
stemmeflerhed, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På den ekstraordinær generalforsamling skal samtidig træffes en bestemmelse om,
hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre,
dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til
idealistiske, søsportslige formål.

Forud herfor skal klubbens indgåede aftale med den tidligere Nørre Alslev Kommune af
den 21. Februar 1991 om regaranti respekteres.
Disse vedtægter er besluttet på generalforsamlingen den 14. November 2018.
Samtidig ophæves vedtægterne af November 2017

