Vedtægter for Rørvig Sejlklub.
vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 15. november 2015
§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er Rørvig Sejlklub (RØS). Dens hjemsted er Rørvig Havn, Odsherred
Kommune. Den er stiftet den 2. juli 1965.
§ 2. CENTRALFORBUND OG UNIONER
RØS kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af relevante sportsunioner.
§ 3. STANDER
Klubbens stander er tegnet af Claus Acton Friis. Den forestiller et vikingeskib, der er trukket
halvt op på stranden, og Nordstjernen.
§ 4. FORMÅL
Klubbens formål er:
1) At varetage medlemmernes fælles interesse vedrørende søsport,
2) at dygtiggøre medlemmerne i søsport og i de regler og sikkerhedsforanstaltninger, der er
forbundet hermed.
§ 5. OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER
Som medlem optages alle, som tilslutter sig klubbens formål. Optagelse af umyndige kræver
samtykke fra en af forældrene eller værgen; behørig fuldmagt kan accepteres. Et eksemplar af
klubbens vedtægter og gældende reglement stilles til rådighed for medlemmet.
§ 6. MEDLEMSGRUPPER
Medlemmerne opdeles i disse grupper, der betaler hver sit kontingent:
1) Seniorer: Aktive, der fylder 18 år i det pågældende kalenderår.
2) Juniorer: Aktive, der ikke er fyldt 18 år.
3) Passive
§ 7. REGNSKABSÅR, KONTINGENT OG INDMELDELSESGEBYR
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kontingent og Indmeldelsesgebyr for de
forskellige grupper fastsættes for hvert regnskabsår af den ordinære generalforsamling.
Kontingent betales for et kalenderår, d.v.s. fra 1. januar til 31. december.
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Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger i reglementet, jfr. § 18, hvorledes indmeldelse og medlemskab
betales samt konsekvenserne af for sen betaling, herunder evt. rykkergebyr og sletning af den
pågældende som medlem.
§ 8. MEDLEMSRETTIGHEDER
Medlemmerne har ret til at deltage i klubbens arrangementer og til at føre klubbens stander på
deres fartøj. Kun aktive medlemmer har ret til at føre klubbens både og til at deltage i sejladser
arrangeret af klubben. Sejlads med følgebåde er undergivet særlige vilkår.
§ 9. UDMELDELSE AF KLUBBEN
Udmeldelse af klubben kan kun ske med virkning fra et kalenderårs begyndelse. Udmeldelse skal
ske skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. november i det kalenderår, der går forud
for det kalenderår, udmeldelsen vedrører, og har da virkning fra 1. januar. Hvis en rettidig udmeldelse ledsages af udbetalingsoplysninger, tilbagebetales et eventuelt depositum, som blev betalt
ved medlemmets indmeldelse i klubben. Hvis udmeldelsen ikke er rettidig, fortaber medlemmet
retten til tilbagebetaling. Klubben har ingen forpligtelse til at anmode om udbetalingsoplysninger.
§ 10. EKSKLUSION
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Særlige forhold
kan være – men er ikke begrænset til - overtrædelse af reglementer, kontingentrestance, utilbørlig
adfærd eller illoyal optræden i forhold til RØS.
Beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer for. Medlemmet
skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at gøre indsigelse mod eksklusionen
og kan kræve spørgsmålet afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis anledningen skyldes manglende kontingentbetaling, kan beslutningen dog ikke appelleres.
Stk. 2. Et medlem kan endvidere ekskluderes efter forslag fra 10% af de aktive medlemmer.
Eksklusionen skal vedtages på en generalforsamling.
Stk. 3. I de tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har medlemmet
krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmet
har ret til at gøre indsigelse mod eksklusionen. Spørgsmålet om eksklusionen skal optages som et
særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 4. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, se § 13, stk. 9.
§ 11. GENERALFORSAMLINGENS MYNDIGHED OG OPGAVER
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den fastlægger retningslinjer for klubbens virke og vedtager de nødvendige vedtægter og bestemmelser herfor. Den
vælger en bestyrelse til at lede klubbens daglige arbejde. Den vælger desuden to revisorer.
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§ 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Generalforsamlingen skal
indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan efter bestyrelsens
beslutning afgrænses til alene at ske per e-mail til de medlemmer, der har opgivet en sådan.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder opstilling af
kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest den 15. februar. Forannævnte
bestemmelse begrænser ikke bestyrelsens adgang til at opstille kandidater.
Stk 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 seniorsuppleant(er), 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

§ 13. GENERALFORSAMLINGENS GENNEMFØRELSE
Formanden leder valget af dirigent. Dirigenten leder herefter generalforsamlingen.
Stk. 2. Mødeberettiget er alle medlemmer.
Stk. 3. Valgberettiget er alle aktive medlemmer.
Stk. 4. Stemmeberettiget er alle aktive, fremmødte medlemmer. Stemmeretten kan desuden
udøves af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil. Ved afstemninger i forbindelse med køb, salg eller pantsætning af fast ejendom er juniorstemmer kun
vejledende, og juniorernes afstemningsresultat skal offentliggøres før seniorernes stemmeafgivning. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis
dirigenten beslutter det, eller hvis mindst 3 stemmeberettigede medlemmer anmoder om det.
Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal altid træffes ved skriftlig
afstemning.
Stk. 5. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved beslutning om opløsning se dog §
20.
Stk. 6. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog stk. 8 og 9.
Stk. 7. Ved beslutninger om ændringer af vedtægter, skal der være mindst 2/3 flertal for forslagets vedtagelse blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 8. Ved beslutning om eksklusion af medlemmer og optagelse af medlemmer, der tidligere
er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, skal der være mindst 2/3 flertal for forslagets
vedtagelse blandt de fremmødte stemmeberettigede.
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Stk. 9. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger med et referat af forhandlingerne i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
§ 14. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMING
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har pligt
til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 % af de aktive medlemmer
skriftligt anmoder om det og angiver, hvilket emne der ønskes behandlet. Indkaldelse med
dagsorden skal udsendes senest 14 dage efter anmodningens modtagelse. Indkaldelsesvarslet skal
være mindst 14 dage og højest 4 uger. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder i øvrigt
samme regler som for ordinære generalforsamlinger.
§ 15. BESTYRELSENS VALG OG SAMMENSÆTNING
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Der vælges højst 9 og mindst 5 seniormedlemmer og op
til 2 juniormedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Seniormedlemmerne vælges for 2 år. Juniormedlemmerne vælges for 1 år. Ved nyvalg af
hele bestyrelsen afgår efter 1 år 2 seniormedlemmer.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger tillige 1 eller 2 suppleant(er) for seniormedlemmerne.
Suppleanter vælges for 1 år.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand,
næstformand og kasserer skal være seniormedlemmer. To af disse i forening tegner klubben.
Stk. 5. Konstituerende møde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Stk. 6. Afgår flere end 2 medlemmer af bestyrelsen i utide, skal en ekstraordinær generalforsamling foretage nyvalg for resten af de afgåede medlemmers valgperiode.
§ 16. BESTYRELSESARBEJDET
Formanden eller, hvis denne er forhindret, næstformanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Mødet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden
eller, hvis denne er forhindret, næstformanden er til stede. Afgørelser afgøres ved simpelt flertal,
dog ikke afgørelser omfattet af § 16 stk. 2.
Stk. 2. På bestyrelsesmøder, hvor forslag om køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller
materiel skal behandles, skal sagen være kendt for bestyrelsen inden mødet. Mindst 2/3 af den
samlede bestyrelses seniormedlemmer skal stemme for forslaget. Juniormedlemmernes
stemmer er kun vejledende.
Stk. 3. Der laves skriftligt referat af møder.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, der kan handle på bestyrelsens vegne. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets arbejdsrammer.
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Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. I sådanne udvalg kan
sidde bestyrelsesmedlemmer, aktive og passive medlemmer af Rørvig Sejlklub og andre.
§ 17. AKTIVITETSUDVALG
Klubbens aktiviteter udfoldes i sektioner, som etableres af og refererer til bestyrelsen. Sektionernes aktiviteter er åbne for alle medlemmer, forudsat at dette ikke strider imod sikkerhedsmæssige hensyn. Aktiviteterne i de enkelte sektioner varetages af udvalg, der selv organiserer sig
- eventuelt gennem underudvalg - omkring de opgaver, der er knyttede til sektionens aktiviteter.
§ 18. REGLEMENT
Bestyrelsen udarbejder et reglement med særligt henblik på sikkerheden ved medlemmernes
sejlads. Medlemmerne har pligt til at rette sig efter reglementet. De skal ved indmeldelsen gøres
bekendt med det gældende reglement.
§ 19. REVISION
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse vælges for 1 år.
Stk. 2. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede klubregnskab med regnskabsbilag og
påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og balance skal forsynes med påtegning.
Stk. 3. Enhver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsbilag og likvidbeholdninger.
Stk. 4. Det reviderede regnskab skal være færdigt og tilgængeligt senest 10 dage før den
ordinære generalforsamling. Eventuelle revisionsbemærkninger skal meddeles bestyrelsen inden
generalforsamlingen og skal meddeles generalforsamlingen ved regnskabets fremlæggelse.
§ 20. OPLØSNING AF KLUBBEN
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, der er indkaldt i
denne anledning. Til vedtagelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af klubbens medlemmer
stemmer for forslaget.
Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, hvis der ikke opnås
flertal for forslaget på den ekstraordinære generalforsamling. Denne generalforsamling skal
afholdes tidligst 14 dage efter den første generalforsamling. Her kan beslutning om opløsning
vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer.
Stk. 3. Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om, hvordan der skal forholdes med
klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Beslutningen træffes med simpelt flertal.
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