Stevningnor Bådelaug
Tilsluttet frihavnsordningen
Hjemmeside www.snbl.dk

Vedtægter

CVR/SE nummer: 33 32 82 57
_____________________________________________________________________________________________

1.

Navn:
Stevningnor Bådelaug.

2.

Som medlemmer kan optages fritidssejlere og fritidsfiskere i Sønderborg kommune.

3.

Bådelauget er medlem af Frihavnsordning.

4.

Klubbens stander må kun føres af medlemmer.

5.

Et medlem kan udelukkes af følgende årsager:
- Manglende betaling
- Udeblivelse fra arbejdstjeneste
- Manglende overholdelse af vedtægterne.
Bestyrelsen giver i de to tilfælde 1 skriftlig rykker. Ved udeblivelse fra arbejdstjeneste
gives 3 rykkere. Der bliver sendt 1 rykker per gang for ikke at have meldt afbud.
Med hver rykker opkræves et gebyr på kr. 300,-.

5.1.

Alle medlemmer har pligt til at deltage i turnus ordning med rengøring af toilet og klubhus.
Ved mangelfuld eller udeblivelse derfra, vil der blive opkrævet et gebyr på 750,-.

6.

Arbejdstjeneste:
Antal af arbejdstimer er efter behov. Bliver man indkaldt til arbejde, har man mødepligt.

7.

Kontingent vedtages på generalforsamlingen.
Kontingent betales senest 01.02.

8.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes anden lørdag i november.
Indkaldelse, dagsorden udsendes 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig med
broformand, materialemand og klubhus/pladsmand.
Der kan kun vælges en person pr. båd til bestyrelsen.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, og som ikke er i
restance. Dog kun en stemme per båd.
Eventuelt overskud må kun anvendes til fremme af Stevningnor Bådelaugs formål.
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9.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent og indskud.
Behandling af eventuelt indsendte forslag.
Valg af formand (lige årstal)
Valg af kasserer (ulige årstal)
Valg af den øvrige bestyrelse:
2 medlemmer på lige årstal.
1 medlem på ulige årstal.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.
9.1. Indkomne forslag sendes til alle medlemmer 1 uge før generalforsamlingen,
Også ekstraordinær generalforsamling.
9.2. Vedtægtsændringer træder i kraft straks.

10.

Ekstraordinær generalforsamling:
Indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling kan ske efter ønske fra bestyrelsen
eller ved skriftlig henvendelse fra 2/3 af medlemmerne til bestyrelsen.
Ved en ekstraordinær generalforsamling skal mindst ¾ af de medlemmer, der har
begæret indkaldelsen være til stede.
Indkaldelse sker som den ordinære generalforsamling.

11.

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling.
Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling.
I tilfælde af ophør træffer en generalforsamling beslutning med hensyn til anvendelse
af de værdier Stevningnor Bådelaug måtte eje, idet der dog alene kan disponeres til
almennyttige og kulturelle formål.
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12.

Optagelse af nye medlemmer:
Optagelse af nye medlemmer kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, som i hvert
tilfælde tager stilling i henhold til vedtægterne.
Ved optagelse betales det til enhver tid gældende indskud, som er fastsat af generalforsamlingen.

Ved indmeldelse betaler de et normalt indskud, optagelsesgebyr og normalt kontingent.
Tildeling af pladsen foretages af bestyrelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
På jollepladserne skal der ikke betales indskud, og der skal ikke udføres arbejde.
Jollepladserne har heller ikke stemmeret.

13.

Overskydende pladser ved broen (jollepladser, gæstepladser og lignende) tildeles
af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan flytte rundt på bådene ved broen.
Handles der båd, skal den kunne være på den tildelte plads, ellers skal bestyrelsen
søges om mulighed for en anden plads.
Bestyrelsen skal have besked inden 15. maj, hvis man ikke får båden i vandet.
Pladsen kan så eventuelt lejes ud til personer i 6400 området.
Skulle man senere fortryde, må vi finde en løsning.
Medlemmer må lade deres plads ligge uden at benytte den i 2 sejlersæsoner, dog
kan dette ændres, såfremt der er særlige omstændigheder.

14.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.
Spørgsmål om valg af æresmedlem kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har i øvrigt rettigheder som aktive medlemmer, men ingen stemmeret, selvom man har bådplads.
14a.

Passive medlemmer.
Kun for dem som har været medlemmer af klubben, som eventuelt har solgt sin
båd, eller er flyttet fra klubben til en anden havn, men fortsat gerne vil have
tilknytning til klubben.
Bestyrelsen tager stilling til om der er andre der kan indstilles.
Generalforsamlingen godkender indstillingen.
De kan deltage i alt, men har ingen stemmeret.
Medlemsgebyr for 1 år: kr. 75,00.
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15.

Alle både, der ligger fast ved broen, skal være ansvarsforsikret.
Bådene må kun henligge fra 01.04. til 15.11.

Bådene skal fortøjes og af-fendres forsvarligt. Fortøjningerne mod broen skal være
fjedrende. Det er forbudt at benytte ubeskyttede fendere af f.eks. autogummi eller
lignende. Forvoldt skade på broer og anlæg, der skyldes dårlige fortøjninger, ingen eller
utilstrækkelig af-fendring eller andre fejl fra bådejernes side, medfører erstatningspligt
overfor foreningen.

16.

Alle medlemmer hæfter solidarisk for bankgarantien.

17.
Der afholdes medlemsmøder mindst en gang pr. år, eller så tit det måtte være
nødvendigt, ved
vigtige beslutninger eller vigtige informationer fra bestyrelsen.
Alle medlemmer er velkommen til at begære medlemsmøde, så tit de ønsker det.

18.

Ved sygdom kan bestyrelsen dispensere for arbejdstjeneste og benyttelse af bådplads.

19.

Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 05.11.1988.
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