
 

! ! THURØ SEJLKLUB’s VEDTÆGTER 

§ 1. 
NAVN OG STANDER 

Stk. 1. Klubbens navn er Thurø Sejlklub (TSK). 
   Dens hjemsted er Svendborg Kommune. 
Stk. 2. Klubbens stander har hvid bund, rød stjerne og blå kant. 

§ 2. 
FORMÅL 

Stk. 1. Klubbens formål er at dyrke sejlsport og andre vandrelaterede aktiviteter,  
           og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben  
           at udbrede kendskabet til denne idræt.  
  Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar  
  i klubben. 
Stk. 2. Sejlklubbens opbygning tilsigter: 
   - at sikre medlemmers direkte indflydelse på såvel udvalg som bestyrelse. 
   - at skabe rammer for bredest mulig engagement blandt medlemmerne. 
   - at etablere uddannelse for sejlere. 

§ 3. 
MEDLEMSKAB AF ORGANISATION. 

Stk. 1. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og 
           bestemmelser. 

§ 4. 
OPTAGELSE AF MEDLEMMERNE. 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 6 år. 
Stk. 2. Optagelse af umyndige medlemmer kræver tillige samtykke fra 
           forældre/værge. 
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§ 5. 

KONTINGENT. 

Stk. 1. Klubbens kontingenter, der opkræves 1 gang om året, fastsættes på den  
           ordinære generalforsamling. 
  Kontingentet forfalder til betaling senest 15. februar. 

§ 6. 
UDMELDELSE, EKSKLUSION. 

Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til kassereren . 
Stk. 2. Når et medlem er i kontingentrestance, kan kassereren med mindst 8 
   dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. 
           Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny 
  som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 
Stk. 3. Iøvrigt 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 eksklusion. 
  Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft  
           lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet  
           om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. 
           Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 5% af alle   
medlemmer vedtages på en generalforsamling. 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 medlemmet har adgang til denne, med 
           ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt 
           punkt på dagordenen. 
  Generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som   
ved ændring af klubbens vedtægter, jf. § 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. 

§ 7. 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter     
foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned,     
indkaldes med mindst 3 ugers varsel. 
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
           hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
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Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i 
    de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent-    
restance.  
  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§ 8. 
DAGSORDEN. 

Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
   1. Valg af dirigent. 
   2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år indeholdende samtlige 
                udvalgsberetninger til godkendelse. 
   3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
   4. Forelæggelse af klubbens budget- og aktivitetsplaner frem til den næste  
        ordinære generalforsamling samt fastsættelse af kontingent for samme           
periode. 
   5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
   6. Valg af formand og næstformand. 
   7. Valg af sekretær. 
   8. Valg af kasserer. 
   9. Valg af udvalg samt udvalgsformænd som bestyrelsesmedlemmer efter 
       indstilling fra underudvalgenes årsmøder. 
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der alle skal være  
              regnskabskyndige. 
 11. Eventuelt. 

§ 9. 
GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af      
bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. 
Stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Dog skal afstemning og valg på    
begæring af 5 stemmeberettigede medlemmer, foregå skriftligt. 
Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog  
  § 17 og § 18. Dog kræver generalforsamlings beslutning om eksklusion  
           samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jf. § 17. 
Stk. 4. Generalforsamlings beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af   
beretninger og forhandlinger optages i det omfang dirigenten bestemmer. 
   Protokollen underskrives af dirigenten. 

§ 10. 
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og 
  skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt 
           indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal  
           generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat  
           overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 
  Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i 
  § 7. 

§ 11. 
BESTYRELSE. 

    
Stk. 1. Bestyrelsen består af: 
  Formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, udvalgsformændene. 
  Formand, næstformand, kasserer og sekretær og hvert godkendt udvalg har  
  hver 1 stemme. 
Stk. 2. Bestyrelsens opgaver: 
   - fastlægger på grundlag af generalforsamlingens beslutninger klubbens  
       planer, budgetter og resourceforbrug. 
   - foretager den langsigtede planlægning på baggrund af oplæg fra udvalgene 
              og henstillinger fra generalforsamlingen.    
Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 
Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens  
           medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. 
           I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme  
           afgørende. 
Stk. 5. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. 
Stk. 6. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
Stk. 7. Klubben tegnes af bestyrelsen ved formanden. Ved økonomiske     
dispositioner kræves dog underskrift af enten formand eller kasserer. 
  I specielle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller   
løsøre, kræves en godkendelse af generalforsamlingen. 
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§ 12. 

HÆFTELSE. 

Stk. 1. Klubbens medlemmer, udvalgenes medlemmer og bestyrelsesmedlemmer 
     hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtigelser, for 
            hvilke klubben alene hæfter med den respektive formue. 
Stk. 2. Klubbens medlemmer har ikke økonomisk forpligtigelse overfor klubben ud   
over kontingentforpligtigelsen og eventuelt broleje eller pladsleje. 
Stk. 3. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller 
   udbytte af nogen art. 

§ 13. 
VALG. 

Stk. 1. Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges for 2 år ad gangen     
forskudt, så næstformand og kasserer vælges i år med ulige årstal og formand   og 
sekretær i år med lige årstal. 
Stk. 2. Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. 
Stk. 3. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv.   
Bestyrelsens valg af suppleant skal godkendes på den førstkommende     
generalforsamling. 

§ 14. 
ÅRSMØDE/UDVALG/UNDERUDVALG. 

Stk. 1. Til varetagelse af klubarbejdets forskellige aktiviteter nedsættes/foreslås på 
  bestyrelsens foranledning en række stående udvalg.  
           På generalforsamlingen vælges hvilke udvalg, der skal styre klubbens  
  aktiviteter frem til næste generalforsamling.  
           De stående udvalg skal omfatte: 
 - sejlads- og aktivitetsudvalg  
 - ungdomsudvalg  
 - hus- og anlægsudvalg  
 - kommunikationsudvalg, hvori sekretæren indgår som formand. 
           Disse udvalg består af underudvalg efter behov. 
           Generalforsamlingen kan vælge yderligere udvalg, som den måtte finde 
  hensigtsmæssig.    
Stk. 2. Udvalgsformændene skal vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra 
           underudvalgene. 
Stk. 3. Årsmøderne i underudvalgene afholdes hvert år inden 1. december. 
Stk. 4. Underudvalgene bearbejder såvel kort- som langsigtede aktivitetsplaner.  
           Foreløbigt driftsregnskab og budgetforslag, godkendt af årsmøderne i 
  underudvalgene, afleveres til bestyrelsen senest 1. december. 
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§ 15. 
REGNSKAB. 

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december. 
Stk. 2. Bestyrelsen skal inden 10. januar afgive driftsregnskab for det foregående år 
  og status pr. 31. december til revisorerne. 
Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges, sammen med samme års budgettal, den   
ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med     
revisorernes påtegning. 
Stk. 4. Driftsregnskab og status skal være tilgængelige for klubbens medlemmer den   
sidste uge før den ordinære generalforsamlings afholdelse. 
  

§ 16. 
REVISION. 

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske og   
regnskabskyndige revisorer samt 1 revisorsuppleant, jf. § 8. 
  Revisorerne skal hvert år fra regnskabets modtagelse til 14 dage før     
generalforsamlingens afholdelse gennemgå det samlede regnskab og påse, at   
beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med  
           påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab 
          og beholdninger. 

§ 17. 
VEDTÆGTSÆNDRINGER. 

Stk. 1. Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når  
           mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når  
           mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Stk. 2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,   
skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny     
generalforsamling. 
  Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for     
forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede 
           medlemmer, der er til stede. 

§ 18. 
KLUBBENS OPHÆVELSE. 

Stk. 1. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed, 
    særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
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Stk. 2. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens     
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse 
           kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant  
           flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en 
           ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte 
          stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til 
          stede. 
Stk. 3. På generalforsamling træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes   
med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog således at simpelt   
stemmeflertal her er tilstrækkeligt. 
  I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes 
           til idrætslige formål. 

§ 19. 
Vedtagelse og ændringer 

  Vedtægterne, der er vedtaget på generalforsamlingen den 28. december 1988,   
træder i kraft fra samme dato.  

 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. januar 
 1994. 
 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 2. marts 2006. 
 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 24. februar  
 2016. 
 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 
 2020. 

 Side !  af !   7 7


