
 
 

 

Vedtægter for Sejlklubben Møn 
Stiftet 3. oktober 1944 

 
§ 1 Klubbens navn og hjemsted. 
Klubbens navn er Sejlklubben Møn. 
Klubbens stander er som vedtaget på generalforsamlingen d. 3. november 1971. 
 

§ 2 Klubbens formål. 
Det er klubbens formål i en kammeratlig atmosfære at udbrede kendskab til såvel tur- som kapsejlads med 
lystfartøjer, samt at fremme medlemmernes respekt for det våde element. 
 

§ 3 Medlemskab af organisationer. 
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion, DS, og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser. 
 

§ 4 Optagelse af medlemmer. 
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. 
Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver dreng eller pige, som kan 
stå i afdelingen til udgangen af det år, hvor sådanne medlemmer fylder 19 år. 
Optagelsen af umyndige som medlemmer i klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge. 
Æresmedlemmer kan kun på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræ-
ver samme majoritet, som er vedtaget til ændring af vedtægter, jvf. § 15. Spørgsmål som valg af æres med-
lemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 
Ejere eller medejere af fartøjer kan kun optages som aktive medlemmer. 
 

§ 5 Kontingent. 
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
Klubbens kontingent opkræves årligt forud, til betaling i marts. 
 

§6 Udmeldelse – eksklusion. 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til d. 1. 
februar, og at medlemmet har betalt sit kontingent. 
Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 5 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig 
varsel ekskludere vedkommende. 
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem, før vedkommende 
har betalt sin gæld til klubben. 
 

§ 7 Ordinær generalforsamling. 
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, højeste myndighed i alle 
klubbens anliggender. 
Klubben holder generalforsamling én gang om året inden udgangen af november måned. 
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 10 dages varsel i de lokale blade, eller ved skriftlig med-
delelse. I indkaldelsen skal dagsorden indgå. 



Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 dage før gene-
ralforsamlingens afholdelse. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
Æresmedlemmer har ikke stemmeret. 
 

§ 8 Dagsorden 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant, revisorer og revisorsuppleant. 
7. Eventuelt. 
 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 15 
medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen. 
Generalforsamlingen skal finde sted 1 måned efter, og indeholde oplysninger om emner der skal behandles. 
Indkaldelse som § 7. 
 

§ 10 Generalforsamlingens ledelse. 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. 
De af dirigenten trufne afgørelser, skal på forlangende af medlemmer sættes til afstemning. 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jvf. dog § 15 og § 16. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 5 medlemmer afstemning om valg foregå 
skriftlig. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det 
omfang dirigenten bestemmer. 
 Protokollen underskrives af dirigenten. 
 

§ 11 Bestyrelsen, valg. 
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. 
Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben. 
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer og 
vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 
Der vælges, hvert år, formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen. 
Formanden vælges særlig afstemning. 
Genvalg kan finde sted. 
Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, suppleres bestyrelsen med suppleanten. 
Klubbens forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand og endnu et bestyrelsesmed-
lem i forening. 
 

 § 12 Konstituering. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 1 måned efter generalforsamlingen. 
Formanden indkalder til mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. 



Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt for-
manden eller næstformanden. 
I tilfælde af stemmelighed er formanden, eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. 
Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. 
 

§ 13 Regnskab. 
Klubbens regnskabsår er 1. oktober – 30. september. 
Bestyrelsen skal inden den 1. november afgive driftsregnskab for det forløbne år og status pr. 30. september 
til revisorerne. 
Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling 
til godkendelse. 
 

§ 14 Revision. 
På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Revisorerne skal hvert år senest 14 dage efter at hav modtaget regnskabet, gennemgå det og påse at behold-
ningen er til stede. 
Driftsregnskab op status forsynes med påtegning. 
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 

§ 15 Vedtægtsændringer. 
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er 
for forslaget. 
 

§ 16 Klubbens ophævelse. 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær gene-
ralforsamling. 
Til denne beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til 
stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsam-
ling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede 
medlemmer der er til stede. 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvordan der skal disponeres med klubbens 
formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. 
 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 3. november 1971, med ændringer på generalforsamlingerne d. 
26. marts 1979, 11. marts 1985, 14. november 1996, 26. november 1997 og d. 22. november 2000. 
 
 
 


