Vedtægter for

Bønnerup Strand Bådelaug
§ 1

Navn og hjemsted
Laugets navn er Bønnerup Strand Bådelaug.
Dets hjemsted er formandens adresse.

§ 2

Stander
Laugets stander er blå og hvid med en op/nedgående sol i overgangen
mellem blåt og hvidt.
Standeren skal føres i sejlsæsonen, der strækker sig fra
1. april til 15. november.

§ 3

Laugets formål
At fremme fællesskabet blandt medlemmerne.
At varetage såvel sejleres, motorbådsejeres som fritidsfiskeres interesser.

§

Optagelse
Ønske om optagelse sker skriftlig til formanden, der forelægger det for
bestyrelsen til godkendelse.
Når godkendelse har fundet sted, modtager medlemmet bådelaugets love
samt opkrævning på kontingent.
Et medlemskab gælder for en husstand.
Alle kan indstille et æresmedlem, som skal godkendes af
generalforsamlingen.

§

4

5

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden inden 31. december.

§

6

§

7

Udelukkelse
Et medlem kan, i tilfælde af utilbørlig optræden, udelukkes af
lauget efter en bestyrelsesbeslutning med 5/7 flertal.
Det udelukkede medlem har ret til at tale sin sag for bestyrelsen
og i givet fald indbringe sagen for førstkommende generalforsamling,
som et særligt punkt på dagsordenen.

7.1 Kontingent
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen.
Kontingent dækker en husstand.
7.2 Betalingstidspunkt og restance
Kontingent og ansvarsforsikring opkræves fra 1. januar.
Betalingsfristen er 14 dage.
Medlemmer, der er i selvforskyldt restance pr. 1. februar, slettes
som medlem af lauget.
§

8

Regnskabsår
Laugets regnskabsår følger kalenderåret.

§

9

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes i Bønnerup Strand.
Den øverste myndighed i laugets anliggender er generalforsamlingen.

9.1

Ordinær generalforsamling
Afholdes hvert år i marts og indkaldelse med dagsorden skal ske mindst
10 dage før til hvert enkelt medlem.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden
i hænde i skriftlig form senest 15. februar.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal,
Hvert medlemskab har 1 stemme.
Til bestyrelsen kan hver husstand opstille 1 medlem af husstanden, og
medlemmet skal være myndig.
Bortset fra beslutning om laugets opløsning (§15) sker alle beslutninger
ved almindeligt stemmeflertal.
Valg af bestyrelsen og evt. udvalg, samt valg af revisor og suppleant
foregår skriftlig, øvrige beslutninger sker ved håndsoprækning,
medmindre 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Afstemning kan kun foretages om sager, der er bekendtgjort i
dagsordenen.
Dirigent og bestyrelse underskriver referat i protokollen.

9.2

Generalforsamlingens dagsorden
Er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Formanden forelægger beretning og planer.
3. Forlæggelse af revideret regnskab.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt

9.3

Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet
eller når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning
herom til formanden.
Anmodningen skal være ledsaget af dagsordensforslag. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest
en måned efter, at formanden har modtaget forslaget, med den
ønskede dagsorden. Emner, udover de på dagsordenen anførte,
kan ikke behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
Dirigent og bestyrelse underskriver referat i protokollen.

9.4

Ændring af love
Kan kun foretages af generalforsamlingen, hvis dagsordenen
angiver, at forslag om en sådan ændring vil blive fremsat og
nævne den eller de paragraffer, hvori ændring foreslås.
Desuden udsender bestyrelsen et cirkulære med ordret gengivelse
af de pågældende forslag, evt. ledsaget af en redegørelse om
bestyrelsens stilling til sagen.
Vedtægtsændringer bekendtgøres på klubbens hjemmeside,
og nye vedtægter lægges på havnekontoret.

§ 10

Bestyrelse
Lauget ledes af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Alle valg gælder for 2 år.
I ulige år vælges 4 medlemmer og 1 suppleant.
I lige år vælges 3 medlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsen har ret til at ansætte en lønnet kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 5 af dets medlemmer,
heriblandt formanden, er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres
protokol over trufne beslutninger.
Protokollen underskrives af bestyrelsen efter hvert møde.

§ 11

Underskriftsforhold
Lauget tegnes af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12

Revision
Revision foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Er den valgte revisor ikke regnskabskyndig, kan revisor anmode
kassereren om at lade regnskabet revidere af en erhvervsrevisor,
før forelæggelse for revisor.
Revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling.

§ 13

Udvalg
Der kan såvel på den ordinære som på den ekstraordinære
generalforsamling nedsættes udvalg til støtte for bestyrelsen,
med henblik på varetagelse af særlige opgaver.
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at nedsætte udvalg
med samme formål.
Alle udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.
Udvalgsformændene vælges af bestyrelsen blandt laugets medlemmer, og
de enkelte udvalgsformænd deltager i bestyrelsesmøder i de tilfælde,
hvor deres udvalgsområde ønskes drøftet.
Udvalgsformændene er ansvarlig overfor bestyrelsen.
Der udarbejdes særskilt regnskab for de enkelte udvalgs aktiviteter.
Udvalgsregnskaberne fremlægges på generalforsamlingen.
Udvalgsregnskaberne indarbejdes desuden i laugets hovedregnskab.
Festudvalgets kassebeholdning, som fremgår af det på
generalforsamlingen aflagte regnskab, suppleres op til 40.000 kr. (år
2015-kroner) fra hovedkassen umiddelbart efter ordinær
generalforsamling. Festudvalgstilskud indeksreguleres med udgangspunkt
i indekset pr. 01.01.2016.
Udvalgsmidler må ikke bruges til gaver, tilskud ect.
De enkelte udvalg kan ansøge laugets hovedkasse om tilskud.
Laugets bestyrelse fastsætter hvilken kassebeholdning de enkelte udvalg
må have ved udgangen af regnskabsåret.
Overskydende beløb kan efterfølgende bruges på almennyttige formål for
foreningens medlemmer og på lystbådehavnen efter indstilling fra det
enkelte udvalgs formand.
Bestyrelsen skal påse, at ovenstående retningslinier overholdes.

§ 14

Pligter
Ethvert medlem har pligt til at følge Den Erhvervsdrivende Fond
Bønnerup Lystbådehavns havnereglement.

§ 15

Laugets opløsning
Opløsning af lauget kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte på
to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.
Ved den afsluttende generalforsamling træffes beslutning om
afvikling af laugets forpligtelser og om fordeling af laugets
eventuelle midler, der fortrinsvis skal gå til velgørende formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2015

