Vedtægter
vedtaget på generalforsamlingen 16. april 2005

Rudkøbing Sejlklub
Skudehavnen 67

.

5900 Rudkøbing

VEDTÆGTER
for

Rudkøbing Sejlklub
Navn, hjemsted og formål
§1
Klubbens navn er Rudkøbing Sejlklub.
Klubbens hjemsted er Rudkøbing.
Klubbens formål er at fremme interessen for sejlsport.
Klubstanderen er en hvid trekantet dug med en 2 cm. blå kant langs alle 3 kanter. De 3 fisk
skal være udfyldt med blå farve og svømme væk fra standerens lodrette kant.
Standerens mål skal som udgangspunkt være 22cm x 44 cm eller i samme måleforhold.
Klubemblemet er standeren i emalje.

Medlemskab
§2
Aktivt medlemskab (seniormedlemskab)
Som aktivt medlem kan optages enhver over 18 år, som dyrker sejlsport, herunder
tursejlads. Bådejere kan alene optages som aktive medlemmer.
Junior-medlemskab
I klubbens juniorafdeling kan optages børn og unge mellem 7 og 18 år. Der kræves
skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehavere ved indmeldelsen.
Familie-medlemskab
Ønsker flere i samme husstand at være medlem af Rudkøbing Sejlklub, kan man tegne et
familie- medlemskab, som er en rabatordning. Ordningen dækker 2 voksne som aktive
medlemmer og hjemmeboende børn under 18 år.
Passivt medlemskab
Som passivt medlem kan optages enhver som har interesse i klubbens arbejde.
Gæster
Ved klubbens arrangementer er gæster velkomne. Som gæst regnes enhver som ikke har
tegnet aktivt, passivt, junior eller familiemedlemskab i Rudkøbing Sejlklub, altså også
ægtefæller til medlemmer. I tilfælde af overtegning til klubbens arrangementer, har
klubbens medlemmer fortrinsret.
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Medlemskontingent og medlemmernes forpligtelser
§3
Medlemmerne betaler årligt et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemmer der optages efter 1. september betaler halvt kontingent det første år.

§4
Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.

§5
Et medlem kan til enhver tid udtræde af klubben ved skriftlig meddelelse til kassereren.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som modarbejder klubbens formål eller på anden
måde efter bestyrelsens skøn misligholder sine forpligtelser som klubmedlem herunder
ved grovere eller flere gange gentaget usportslig optræden eller manglende sømandskab.
Et ekskluderet medlem har ret til at få bestyrelsens beslutning forelagt på førstkommende
ordinære generalforsamling til generalforsamlingens afgørelse men er i perioden indtil
generalforsamlingen suspenderet som medlem.

Generalforsamling
§6
Medlemmernes ret til at træffe beslutninger i klubben udøves på generalforsamlingen, der
er klubbens højeste myndighed. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om opløsning
af klubben kan alene træffes af generalforsamlingen.

§7
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
Valg af dirigent.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af formand samt medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.
Valg af revisorer og suppleanter for disse
Forslag fra medlemmerne.
Eventuelt.
Ethvert aktivt medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen,
når vedkommende skriftligt har fremsat krav herom overfor bestyrelsens formand senest
21 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et
bestemt angivet emne skriftligt forlanges af mindst 20 aktive medlemmer eller af klubbens
revisorer.
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§8
Klubbens generalforsamlinger afholdes i Rudkøbing.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger skal
foretages med mindst 14 dages varsel ved offentlig bekendtgørelse i de lokale dagblade,
samt ved opslag i klubhuset. Indkaldelse kan også ske ved brev til samtlige medlemmer,
hvormed ligestilles bekendtgørelse i klubbladet.
Er en generalforsamlingsbeslutnings gyldighed i vedtægterne gjort betinget af vedtagelse
på to generalforsamlinger, kan indkaldelse til den anden generalforsamling ikke foretages
før den første er afholdt og det skal i indkaldelsen angives, hvilken beslutning den første
generalforsamling har truffet.
I indkaldelsen til generalforsamling skal angives dagsorden for generalforsamlingen.
Såfremt der skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentlige
indhold være angivet i indkaldelsen og tilsvarende gælder forslag fra medlemmerne.
Senest 5 dage før den ordinære generalforsamling skal årsregnskabet med
revisionspåtegning henligge til afhentning i klubhuset. Skal der behandles forslag til
vedtægtsændringer eller forslag fra medlemmerne skal de fuldstændige forslag ligeledes
være fremlagt til afhentning i klubhuset senest 5 dage før den pågældende
generalforsamling.

§9
Ethvert aktivt medlem har én stemme. Juniorer og passive medlemmer har ingen
stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.
Beslutninger om ændring af klubbens vedtægter er kun gyldige, såfremt de tiltrædes af
mindst 2/3 af de stemmeberettigede der er til stede på generalforsamlingen.

§ 10
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen blandt
medlemmerne eller uden for disses kreds.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der nedskrives af
dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal
generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for
medlemmerne i klubhuset.
Dirigenten påser at talerne overholder forskrifterne for god mødeskik og kan fremsætte
henstillinger eller formaninger, samt om fornødent fratage en taler ordet.
Afstemningen kan undlades hvis det fremgår af forhandlingerne at der er enighed om
beslutningen. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men afstemningen skal dog ske
skriftligt såfremt dette forlanges af dirigenten eller ét medlem.
Ved stemmeoptællingen bistås dirigenten af stemmetællere valgt af generalforsamlingen.
Dirigenten leder afstemningerne og bestemmer disses rækkefølge. Dirigenten skal påse, at
afstemningstemaet er klart formuleret og instruere deltagerne om måden, på hvilken deres
stemme skal afgives.
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Forslås der ved valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse ikke flere
kandidater end der skal vælges, skal de pågældende anses valgt uden afstemning.
Skal to eller flere medlemmer til bestyrelsen vælges, stemmes om alle poster på én gang.
Det opgøres, hvor mange stemmer hver kandidat har fået og de ledige poster besættes efter
stemmetal. Skal der samtidig ske valg af suppleant til bestyrelsen, besættes
suppleantposten med den kandidat, som har størst stemmetal uden at være valgt til
bestyrelsen. Stemmesedler, som indeholder færre navne end det antal
bestyrelsesmedlemmer, som skal vælges, eller som gentager samme kandidats navn, er
ugyldige. For så vidt angår valget af formand sker dette ved særskilt afstemning.

Bestyrelse
§ 11
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Formanden og 5
bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer og udvælges af generalforsamlingen.
Det sidste bestyrelsesmedlem er juniorafdelingens formand, jfr. § 16.
Valg af formand sker hvert år. Af bestyrelsens øvrige generalforsamlingsvalgte
medlemmer afgår på lige årstal 2 medlemmer og på ulige årstal 3 medlemmer.
Afgangsordenen bestemmes ved den rækkefølge hvori medlemmerne er valgt. Genvalg
kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter for bestyrelsen. Af suppleanterne
afgår hvert år én efter den rækkefølge hvori suppleanterne er valgt. Genvalg kan finde
sted.
Kommer antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem
to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 6., indtræder de valgte
suppleanter i bestyrelsen, og således at den sidst valgte suppleant indtræder sidst, hvad
enten sidste valgt var genvalg eller ej. Er begge suppleanter indtrådt i og kommer denne
ved afgang under 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, indkaldes en ekstraordinær
generalforsamling til valg af bestyrelses-medlemmer og suppleanter.
Ved afgang af formanden vælger bestyrelsen selv blandt sine medlemmer en ny formand,
som fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Formanden skal
sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige
medlemmer indkaldes. Har formanden forfald, indkalder næstformanden til
bestyrelsesmøde. 2 medlemmer af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes til
møde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i
bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over forhandlingerne i bestyrelsen skal føres en protokol, der godkendes ved næste
bestyrelsesmøde af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke
er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få en mening indført i protokollen.
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§ 13
Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller
næstformanden, eller den samlede bestyrelse.

Revisorer
§ 14
Klubbens regnskab revideres af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen. Af
revisorerne afgår hvert år en, således at afgangsorden bestemmes ved den rækkefølge
revisorerne er valgt og således at genvalg kan finde sted.
Revisorerne skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik. Det
påhviler bestyrelsen, at give revisorerne adgang til at foretage de undersøgelser, som disse
finder nødvendige og det påhviler bestyrelsen at sørge for at revisorerne får de oplysninger
og den bistand, som disse anser for nødvendige ved udførelsen af hvervet.
Efter at revisionen er afsluttet skal revisorerne ved påtegning på regnskabet bekræfte, at
årsregnskabet er revideret. Hvis årsregnskabet efter revisorernes opfattelse ikke bør
godkendes, skal dette oplyses i påtegningen. Har revisionen i sin revision fundet, at der
foreligger forhold, som kan medføre ansvar for bestyrelsen eller andre, skal dette oplyses i
revisionspåtegningen.

Regnskabsår
§15
Klubbens regnskabsår er kalenderåret 1. januar til 31. december.

Juniorafdeling
§ 16
Juniorafdelingens formål er at fremme sejlsporten ved under kyndig vejledning at
dygtiggøre børn og unge i sejlads, sømandskab og navigation.
Juniorafdelingen ledes af et medlem godkendt af klubbens bestyrelse, benævnt som
juniorformand.
Juniorformanden og bestyrelsen udarbejder i samarbejde faste programmer for såvel
sommer- som vinteraktiviteter, samt et budget.
Juniorformanden er ansvarlig for gennemførelsen af det af bestyrelsen godkendte program
og budget, og det påhviler herunder juniorformanden at give vejledning og bistand ved
sejladserne og at påse at disse foregår under forsvarlige forhold samt kontrollere at det
anvendte materiel er i forsvarlig og sødygtig stand. Bestyrelsen kan i forbindelse hermed
udarbejde ordensregler om materiellets vedligeholdelse, sikkerhedsforskrifter m.v.
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Det påhviler juniorformanden at påse, at ordensregler og sikkerhedsforskrifter overholdes
og han/hun kan udelukke et juniormedlem fra indtil 3 træningssejladser såfremt et
juniormedlem ikke overholder ordens- og sikkerhedsforskrifter eller i øvrigt gør sig
skyldig i grov eller flere gange gentaget usportslig optræden eller mangelfuldt
sømandskab.
Juniormedlemmet kan dog kræve afgørelsen forelagt for bestyrelsen, ligesom eksklusionen
af et juniormedlem kun kan foretages af bestyrelsen efter samme regler som angivet i §5

Udvalg
§ 17
Bestyrelsen nedsætter i øvrigt kapsejladsudvalg og husudvalg ligesom bestyrelsen kan
nedsætte yderlige udvalg, således at medlemmerne af udvalgene udpeges af bestyrelsen
blandt bestyrelsesmedlemmerne eller uden for disses kreds, dog skal der altid være mindst
1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.

Opløsning og likvidation
§18
Beslutning om opløsning af klubben træffes af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger et likvidationsudvalg på 3 medlemmer.
Likvidatorerne udarbejder likvidationsregnskab for tiden fra udløbet af sidste regnskabsår
til likvidationsdatoen og regnskab fremlægges i klubhuset til eftersyn for medlemmerne,
ligesom regnskabets fremlæggelse bekendtgøres på samme måde som angivet på klubbens
generalforsamlinger. Der indkaldes samtidigt med et varsel på mindst 3 uger til afsluttende
generalforsamling. Såfremt der ikke på den afsluttende generalforsamling afgives 2/3 af
stemmerne til fordel for anden anvendelse af eventuelt overskud, skal dette tilfalde Dansk
Sejlunion.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2005

Flemming Hansen
formand

Torben Tranberg Jensen
dirigent
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