VEDTÆGTER
FOR
SEJLKLUBBEN
EBELTOFT VIG
Februar 2011

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Sejlklubben Ebeltoft Vig”.
Dens Hjemsted er (Ebeltoft) Syddjurs Kommune.
Klubben er stiftet d. 5 maj 1966.
Klubbens stander er blå med hvid stribe i midten.
Bogstaverne er ”EV”.
§ 2. Foreningens formål
At varetage klubmedlemmernes interesse for at opnå optimal glæde ved aktiviteter på vandet,
samt udbrede kendskabet til disse.
Stk. 1. At sikre nogle fysiske rammer, hvorfra klubaktiviteter kan udspringe.
Stk. 2. At styrke sammenholdet mellem klubmedlemmerne ved tværgående aktiviteter.
Stk. 3.At repræsentere Ebeltoft på sportslig vis.
Stk. 4. At sikre ungdommen sejlsportsmuligheder i Syddjurs kommune. Afdelingen har som sit
formål at fremme interessen for sejlsport, herunder afholdelse af undervisning, forestå kulturelle
arrangementer og foredrag, samt højne det sociale samvær.
Stk. 5. At tilbyde klubmedlemmer mulighed for kapsejlads.
Stk. 6. At skabe mulighed for at ikke sejlsportskyndige gives sejleroplevelser.
Stk. 7. At være åbne for at optage eller samarbejde med andre som udøver aktiviteter på vandet.
§ 3. Medlemskab af organisationer
Sejlklubben Ebeltoft Vig er medlem af Dansk Sejlunion og er underlagt unionens love og
bestemmelser.
§ 4. Optagelse af medlemmer og deres rettigheder
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Optagelse af ungdomsmedlemmer under 18 år kræver forældres / værges samtykke.
Sejlklubben har følgende former for medlemskab:
1 Seniormedlemskab: 1 stemmeret med ret til at deltage i klubbens arrangementer og ret til at
bruge klubbens faciliteter
2 Parmedlemskab: 2 stemmeretter med ret til at deltage i klubbens arrangementer og ret til at
bruge klubbens faciliteter
3 Ungdomsmedlemskab: Børn under 18 år med ret til at deltage i klubbens arrangementer og ret
til at bruge klubbens faciliteter
4 Pensionistmedlem som ikke er erhvervsaktiv og over 60 år: 1 stemmeret og ret til at deltage i
klubbens arrangementer med partner og ret til at bruge klubbens faciliteter
5 Æresmedlem: 1 stemmeret og med ret til at deltage i klubbens arrangementer med partner og
ret til bruge klubbens faciliteter. Fritaget for kontingent.
Det er klubbens målsætning at faste gaster tilknyttes med et medlemskab.
Medlemmerne har ret til at medtage tilknyttede børn til klubbens arrangementer.
Tant og Fjas udvalget fastsætter selv sine regler for skafning i Bundstokken.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom
kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 17.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen.

§ 5.Organisation
Bestyrelsen, der består af 6 personer, er klubbens ledende myndighed, og skal være bredt
repræsenteret af sejlklubbens medlemmer.
Ungdomsafdelingen:
1. Ungdomsafdelingen udarbejder målsætning for afdelingens sociale og sportslige niveau,
herunder klubbens anskaffelser af bådtyper i klubregi.

Ungdomsafdelingen består af følgende afdelinger:
 Optimistjollesejlere
 Ynglingesejlere
 Juniorsejlere
Hver afdeling har følgende aktivitetskredse:
Kreds 1. Undervisning i sejlads.
Kreds 2. Undervisning i kapsejladsteknik.
Kreds 3. Undervisning i navigation.
Kreds 4. Tovværk, skøder, sejl, både, m.v.
Kreds 5. Svømning, livredning og sikkerhed til søs.
§ 6. Kontingent
Kontingent opkræves helårligt forud for alle medlemmer.
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling.
Kontingentet skal være betalt senest én måned efter modtagelsen af kontingentopkrævningen.
Ikke rettidige betalte kontingenter tillægges et administrationsgebyr.

§ 7. Udmeldelse – Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel,
og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra
udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages
skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af
klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har
stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre
sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende
ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde,
hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav

på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har
adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et
særskilt punkt på dagsordenen majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 17.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages
som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved
beslutning om eksklusion.
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre
medlemsydelser.

§ 8. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle foreningens anliggender, Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert
år inden d. 15. november, indkaldes ved annoncering i Skudehavns Nyt og på Sejlklubbens
hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 1.oktober, for at forslaget kan blive optaget i dagsordenen.
Stemmeret: Alle medlemmer der ikke er i restance
§ 9. Dagsorden
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.
Beretning fra ungdomsafdeling og udvalg.
4.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5.
Behandling af indkomne forslag.
6.
Fastsættelse af kontingenter.
7.
Valg af formand
8.
Valg af kasserer.
9.
Valg af leder til ungdomsafdelingen.
10.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
11.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
12.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
13.
Valg af øvrige ledere til ungdomsafdeling.
14.
Valg af udvalg.
15.
Eventuelt.
§10.Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, Bortset fra de i § 7, §17
og §18 nævnte tilfælde. Afstemningsformen bestemmes af dirigenten. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol.

§11.Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes skriftligt med 14 dages varsel af
bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt
stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes
senest én måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det, der
ønskes behandlet.
§ 12.Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en ungdomsleder, en sekretær
samt yderligere et medlem.
Formanden, kassereren og ungdomslederen vælges ved en særlig afstemning på
generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være fyldt 18 år og vælges for
2 år af gangen
Formanden er på valg i ulige år, og kassereren er på valg i lige år.
§ 13.Konstituering – Tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med
næstformand og sekretær.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet og retningslinjer for de
øvrige aktiviteter.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er tilstede.
Ved stemmelighed i afgørelser har formanden to stemmer.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Der føres referat, som godkendes ved næste bestyrelsesmøde.
Foreningen tegnes af formanden.
I alle sager, der kræver køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves generalforsamlingens
godkendelse.
§ 14.Budgetter / Handlingsplaner
Budgetter og handlingsplaner skal i samråd med udvalgene være udarbejdet senest d. 15.
januar.
Udvalgene skal disponere indenfor de rammer de er tildelt
§ 15.Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1.oktober til 30. september.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisors påtegning.
Driftsregnskab og status skal kunne afhentes ved kassereren otte dage før generalforsamlingen.
§ 16. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en
revisorsuppleant, jf. § 9.
Revisor skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er tilstede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

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

§18.Foreningens opløsning
Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Til denne beslutning kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er
tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en
ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes
med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her
tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige
formål.
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