Vedtægter for Kalvebod Bådelaug
Disse vedtægter er sidst revideret på den ordinære generalforsamling.
April 2020

§1
Navn, hjemsted, kendemærker.
Klubbens navn:

Kalvebod Bådelaug

Dens hjemsted:

Sydløbsvej 1 2450 København SV

Som klub og hjemstavnsbetegnelse:

Bogstaverne KB-KBH

Klubbens stander:

Rød dug med gult rat, KB i gult og 3 bølger

§2
Formål.
Klubbens formål er at samle medlemmer om alt af søsportslig interesse, samt at arbejde for
fremme af søsporten i det storkøbenhavnske område.
Klubben varetager medlemmernes interesser over myndigheder og andre organisationer.

§3
Begrænsning.
Klubben har 32 bådpladser.
Der må ikke drives erhvervsmæssigt fiskeri eller sejlads fra klubbens bro.
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§4
Optagelse af medlemmer.
Som medlem kan klubben optage enhver person over 18 år.
For at blive medlem skal man anbefales af 2 i klubben værende medlemmer, samt udfylde
optagelsesskema, der ophænges i klubbens lokale i 14 dage.
Protest mod optagelse skal skriftligt til bestyrelsen senest 16 dage efter skemaets ophængning.
Forekommer ingen protest finder optagelsen sted på førstkommende bestyrelsesmøde.
Medlemmer betaler et optagelsesgebyr, samt 3 måneders kontingent forud ved optagelsen. Samt
depositum for klubnøgle.
Udover betales et depositum til By & Havn. Dette beløb tilbage betales den dag medlemmet
forlader klubben og dennes bådplads er genbesat.

§5
Æresmedlem.
Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, udnævne en person, der har gjort en
særlig fortjeneste, til kontingentfri æresmedlem uden bådplads.
Æresmedlem vælges ved almindeligt stemmeflertal.
§6
Ophør af medlemskab. Eksklusion.
Udmeldelse af klubben, kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kasseren, med 3 måneders
varsel og med virkning fra førstkommende 1st. i måneden.
Et medlem kan slettes af klubben, hvis kontingent eller andre ydelser til klubben ikke er betalt
efter de af vedtægternes fastsatte regler.
Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem modarbejder klubbens formål, tilsidesætter
bestyrelsens forskrifter om den ro og orden, der altid skal være på klubbens område, - eller af
andre grunde findes uværdig til være medlem, når 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.
Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at
fremføre sit forsvar, og kan forlange eksklusionen afgjort på førstkommende generalforsamling.
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§ 6 fortsat
Mindst 8 dage før generalforsamlingen, skal vedkommende have besked om denne, for her ved
fremmøde at kunne forsvare sig.
Eksklusion skal optages særskilt på dagordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 1/3 af klubbens
stemmeberettigede er til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ophævelse af en eksklusion kan kun ske på generalforsamling og med samme stemm3afgivelse.
Slettede eller ekskluderede medlemmer har ingen adgang til klubbens område og skal umiddelbart
aflevere nøgler til klubben.
§7
Optagelsesgebyr. Kontingent. Betaling. Medlemsbevis.
Optagelsesgebyret fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Til sikring af klubbens årlige behov for hjælp til vedligeholdelsesarbejder, indbetales sammen
med 2. kvartal et af generalforsamlingens bestemt beløb. Beløbet returneres til betalers
NEMkonto, efter udført indsats. Dette gælder kun medlemmer med bådplads.
Ydelser for nøgler, stander og lignende, samt gæstepladser fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan af enkelte medlemmer pålægge en forbrugsydelse, hvis medlemmet i
vinterperioden (november – april) anvender klubbens faciliteter som el & vand udover hvad
normalt er.
Kontingent betales forud og forfalder pr. d. 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10 og med den 1.st i de nævnte
måneder som sidste rettidige betalingsdato. Kontingentet foregår via betalingsservice, ved anden
betaling tillægges et gebyr.
Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, udsendes varsel om betaling inden 8 dage.
Er kontingentet ikke betalt inden denne frist, kan det pågældende medlem slettes af klubben.
Et slettet medlem kan kun genindtræde, såfremt bestyrelsen godkender dette, og gælden er betalt.
Bestyrelsen kan dispensere for disse regler.

3

§8
Bådforhold.
Enhver båd i klubben skal bære navn og hjemstavnsbetegnelse KB-KBH.
Enhver båd skal godkendes af bestyrelsen. Eventuelle udgifter afholdes af ejeren.
Enhver ændring af et medlems bådmæssige forhold (køb/salg/bytte) skal omgående
skriftligt meddeles til bestyrelsen.
Det er ethvert medlems pligt at meddele bestyrelsen, hvis medlemmet i kortere elle længere tid ikke
benytter sin bådplads.
Et med kan ikke på egen hånd udlåne eller disponere over sin bådplads, hvis medlemmet ikke selv
benytter den.
Før en båd sejler væk fra klubbens område, bør sejladsen indføres i sejladsbogen i klubhuset. Dette
gælder også hvis en båd tages og henstilles andre steder end på klubbens område.
Et medlem kan ved salg af båd blive stående som medlem med fuld rettighed til sin plads.
Bestyrelsen kan udleje bådpladser.
Klubbens stander skal føres, når båden er i vandet.
Enhver båd i klubben skal være mindst ansvarsforsikret, kvittering skal forevises på forlangende.
Det er hvert medlems pligt at udvise god orden og opførsel, overalt på klubbens område, samt under
sejlads og ophold i fremmed hav.
Ethvert medlem er forpligtet til at gøre sig bekendt med reglement for Københavns Havn, samt inden
et år efter sin optagelse i klubben at gennemgå kursus i navigation og almindelige søvejsregler, for så
vidt denne viden ikke allerede er erhvervet.
§9
Generalforsamling. Myndighed. Stemmeret. Dagsorden.
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter forskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens forhold.
Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt, sidste lørdag i marts kl. 14.00, med valg og
regnskabsaflæggelse.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden.
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§ 9 fortsat
Indkaldelsen opsættes i klubhuset.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af klubbens bestyrelse, til at lede
denne, i overensstemmelse med klubbens vedtægter.
Kun restancefri medlemmer med bådplads har stemmeret. Stemmeretten kan overdrages til ægtefælle
eller ligestillede.
Til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, kan kun vælges restancefri medlemmer.
Til revisorer, revisorsuppleant, aktivitetsudvalg, og lignende tillidsposter, kan vælges såvel restancefri
medlemmer, som disse ægtefæller og ligestillede.
Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, heraf dog undtaget
eksklusion, vedtægtsændringer og klubbens opløsning.
Såfremt et medlem eller dirigenten kræver det, skal alle afstemninger foregå skriftligt.
Alle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i klubhuset.
Der skal føres forhandlingsprotokol og beslutningsprotokol i referatform, dette underskrives af den
samlede bestyrelse og dirigenten.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
GENERALFORSAMLING
1.

Valg af dirigent.

2.

Protokol.

3.

Formandens beretning.

4.

Fremlæggelse af revideret regnskab.

5.

Fastsættelse af ydelser.

6.

Indkomne forslag.

7.

Valg til bestyrelse.
Valg til suppleant.
Valg til revisor.
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Valg til revisorsuppleant.
Valg til udvalg.
8.

Eventuelt.
§ 9 fortsat

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages skriftligt varsel, når bestyrelsen
skønner det nødvendigt eller 1/3 af alle restancefri medlemmer forlanger det. Et sådant frolangende
skal stilles bestyrelsen skriftligt med angivelse af den eller de sager, som ønskes behandlet.

§ 10
Klubbens ledelse.
Til at lede klubben vælger generalforsamlingen en formand, kasserer, og 3 bestyrelsesmedlemmer
samt en bestyrelsessuppleant for 2 år ad gangen.
Til at reviderer klubbens regnskab vælges 2 kritiske revisorer samt én revisorsuppleant for 2 år ad
gangen.
Formand, ét bestyrelsesmedlem, én bestyrelsessuppleant, og én revisor vælges de ulige år.
Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, én revisor og en revisorsuppleant vælges de lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær, idet formand og kasserer vælges direkte
på generalforsamlingen, og bestemmer selv sin forretningsorden, dog således at den kun er
beslutningsdygtig såfremt formand eller næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, heraf er dog undtaget
eksklusion.
Suppleanten deltager i alle møder, men uden stemmeret.
Klubben tegnes af bestyrelsen ved formand og kasserer, i fællesskab.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer, til alene eller i
fællesskab, at kunne disponere over klubbens midler via netbanksløsninger, samt indgå kontrakter
herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele prokura.
§ 11
Regnskab.
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Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren forelægger det revideret regnskab ved
generalforsamlingen.
Klubbens midler indsættes i pengeinstitut, hvorfra der kun kan hæves mod underskrift af formand og
kasserer.
§ 11 fortsat
Kassererens kassebeholdning må max. være kr. 5000,Kassereren skal løbende holde bestyrelsen orienteret om den finansielle situation.
Revisorerne har ret til, når som helst, at foretage uanmeldt revision.

§ 12
Vedtægtsændring.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de
stemmeberettigede er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13
Klubbens opløsning.
Klubbens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.
Klubben kan kun opløses, hvis ¾ af de stemmeberettigede er fremmødte og ¾ af de afgivne stemmer
er for opløsningen.
Kan ovenstående flertal ikke etableres, indkaldes en ny generalforsamling 21 dage senere, hvor
opløsningen af klubben kan finde sted, når ¾ af de fremmødte stemmer for opløsning, uanset
antallet af de fremmødte.
Denne generalforsamling afgør endvidere, hvorledes klubbens aktiver og passiver afvikles.
Eventuelle aktiver skal anvendes til søsportslige formål i lokalområdet. Almindeligt stemmeflertal er
tilstrækkelig.
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