
 

 

Vedtægter for 
Sejlklubben Møn 

 
Stiftet d. 3. oktober 1944 

 
§ 1. Klubbens navn og hjemsted. 
 

a) Klubbens navn er Sejlklubben Møn. 
b) Klubbens stander er som vedtaget på generalforsamlingen d. 3. november 1971, og som vist 

ovenfor. 
c) Klubben er hjemmehørende i Stege, Vordingborg kommune. 

 

§ 2. Klubbens formål. 
 

a) Det er klubbens formål, i en kammeratlig atmosfære, at udbrede kendskabet til såvel kap- som 
tursejlads. 

b) Det er ligeledes klubbens formål at fremme medlemmernes respekt for det våde element, dette 
v.h.a. informationer, kurser m.m. 

c) Det er også klubbens formål via ungdomsarbejde at skabe en ny generation af, såvel kap- som 
tursejlere. 

d) Klubben er også det naturlige bindeled mellem hjemmehørende sejlere i Stege, og ejeren af 
havnen (Vordingborg kommune). 

 

§ 3. Medlemskab af organisationer. 
 

a) Klubben er medlem af Dansk Sejlunion (DS), og er undergivet dennes vedtægter og bestemmel-
ser. 

b) Klubben er medlem af Danmarks Fritidssejlerunion (DFU). 
c) Klubbens bestyrelse kan indmelde klubben i andre klubber, foreninger eller organisationer, hvis 

nærværende vedtægter ikke strider imod dette. 
 

§ 4. Optagelse af medlemmer. 
 

a) Der findes 4 medlemstyper i Sejlklubben Møn. 
 Juniormedlem, er medlemmer, som er fyldt 12 år, men under 18 år, som selvstændigt 

ønsker medlemskab af klubben. 
 Seniormedlem, er voksne medlemmer over 18 år. 
 Familiemedlem, er medlemmer hvor hel familie, 2 voksne og op til 3 unge under 18 år er 

medlem. 
 Passivt medlem, er medlemmer som via deres medlemskab er med til at støtte klubben 

moralsk og økonomisk. 
b) Optagelse af umyndige og juniormedlemmer, i klubben, kræver desuden samtykke fra 

værge/forælder. 
 
 
 
 
 



§ 5. Æresmedlemmer. 
 

a) Æresmedlemmer kan på bestyrelsens indstilling, udnævnes / fratages æresmedlemsskab, på en 
ordinær generalforsamling. 

b) Æresmedlemmer er kontingentfri, men bevarer deres rettigheder i klubben, så som stemmeret 
på generalforsamlingen. De kan dog ikke vælges til tillidsposter. 

 

§ 6. Kontingent. 
 

a) Klubbens kontingent fastsættes, for et år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. 
b) Kontingent opkræves til betaling ultimo marts måned, og er gældende fra 1. april til 31. marts. 

 

§ 7. Udmeldelse – eksklusion. 
 

a) Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubbens kasserer med mindst 14 dages 
varsel inden 1. februar. 

b) Det kræves desuden at medlemmet har betalt sit kontingent, og tilbageleveret evt. klubnøgle. 
c) Når et medlem er kommet i kontingentrestance i mere end 2 måneder, kan bestyrelsen med 8 

dages skriftligt varsel, ekskludere vedkommende. 
d) Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan på ny optages som medlem, før vedkom-

mende har betalt sin gæld til klubben. 
 

§ 8. Ordinær generalforsamling. 
 

a) Den ordinære generalforsamling har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, hø-
jeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

b) Klubben afholder ordinær generalforsamling én gang om året, inden udgangen af november 
måned. 

c) Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 10 dages varsel, i de lokale blade, på sociale 
medier og/eller ved skriftlig indkaldelse. I indkaldelsen skal dagsorden indgå. 

d) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

e) Stemmeret, med en stemme, har på generalforsamlingen alle aktive medlemmer, som ikke er i 
kontingentrestance, samt æresmedlemmer. Familiemedlemmer, uden kontingentrestance, har 
2 stemmer. 

f) Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 

§ 9. Ordinær generalforsamlings dagsorden. 
 

a) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
1) Valg af dirigent og referent. 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 
3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4) Fastsættelse af kontingent. 
5) Behandling af indkomne forslag. 
6) Valg. 

 Formand. 
 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 1 bestyrelsessuppleant. 
 2 revisorer. 
 1 revisorsuppleant. 

7) Eventuelt. 
 



§ 10. Ekstraordinær generalforsamling. 
 

a) Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller af 
formanden alene. 

b) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer, skriftlig med be-
grundelse, indgiver begæring herom til bestyrelsen. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter modtagelse af begæringen. 

c) Ekstraordinær generalforsamling varsles som i § 8 stk. c. 
d) Dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling. 

1) Valg af dirigent og referent. 
2) Behandling af årsagen til den ekstraordinære generalforsamling. 
3) Eventuelt. 

 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse. 
 

a) Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 
generalforsamlingen. 

b) Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med undtagelse jvf. § 16 
stk. a. 

c) Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning på forlangende af mindst 5 
medlemmer, foregå skriftlig. 

d) De af dirigenten trufne afgørelser, skal sættes til afstemning. 
e) Der optages referat af generalforsamlingen, i en protokol, hvoraf trufne beslutninger fremgår. 
f) Protokollen skal underskrives af dirigent og referent. 

 

§ 12. Bestyrelsen. 
 

a) Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. 
b) Klubben forpligtes ved underskrift af, formand eller næstformand, og mindst et bestyrelsesmed-

lem. 
c) Bestyrelsens, på lovlig vis, vedtagne beslutninger forpligtiger klubben. 
d) Bestyrelsen består af: 

• Formand. 
• Næstformand. 
• Kasserer. 
• Sekretær. 
• 3 bestyrelsesmedlemmer. 

e) Valg til bestyrelse: 
• Formand, hvert år ved særskilt afstemning. 
• 3 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år. 

f) Genvalg kan finde sted. 
g) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og heriblandt 

formand eller næstformand. 
h) I tilfælde af stemmelighed, i bestyrelsen, er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens 

stemme afgørende. 
i) Bestyrelsessuppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 
j) Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, suppleres bestyrelsen med den valgte bestyrel-

sessuppleant. 
k) Bestyrelsen fører protokol over afholdte bestyrelsesmøder, hvoraf der skal afholdes mindst 4 

årligt. 



§ 13. Konstituering. 
 

a) Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog er formanden valgt på generalforsamlingen, jvf. § 12 stk. 
e, senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 14. Regnskab. 
 

a) Klubbens regnskabsår er fra d. 1. oktober til d. 30. september. 
b) Bestyrelsen skal inden d. 1. november afgive driftsregnskabet, for det forløbne år, med status-

opgørelse til revisorerne. 
c) Driftsregnskab og statusopgørelse forelægges, forsynet med revisorernes påtegninger, til den 

ordinære generalforsamling til godkendelse. 
 

§ 15. Revision. 
 

a) På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, for 1 år ad gangen. 
b) Revisorerne skal hvert år, senest 7 dage efter modtagelsen af regnskabet, gennemgå dette, fo-

retage stikprøvevis bilagskontrol, og påse at bogførte beholdninger er til stede. 
c) Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 

§ 16. Vedtægtsændringer. 
 

a) Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver ordinær, eller ekstraordinær, generalforsam-
ling, når mindst 75% af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

§ 17. Klubbens ophævelse. 
 

a) Bestemmelse om klubbens opløsning, kan kun ske på en i det øjemed særlig indkaldt ekstraor-
dinær generalforsamling. 

b) Klubbens opløsning kan ske umiddelbart, hvis mindst 50% af klubbens medlemmer er til stede, 
og at mindst 75% af dem stemmer herfor. 

c) Opnås flertal for klubbens opløsning, af en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes 
der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan ske hvis 75% af de fremmødte, 
stemmeberettigede, stemmer herfor. 

d) Den ekstraordinære generalforsamling, hvor klubbens ophør vedtages, skal samtidig træffe be-
slutning om hvordan klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal forvaltes jvf. § 17 
stk. e. Her er simpelt flertal gældende. 

e) Klubbens formue, kan tilfalde foreninger og organisationer. Kan der ikke skaffes flertal for for-
delingen, tilfalder formue og løsøre Dansk Sejlunion. 

 

Vedtagelse og ændringer vedtaget. 
 

 3. november 1971. 
 26. marts 1979. 
 11. marts 1985. 
 14. november 1996. 
 26. november 1997. 
 22. november 2000. 
 18. november 2020. 

 

  


