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Vedtægter for Københavns Sejlklub
§ 1 Forenings navn
Foreningens navn er Københavns Sejlklub.

§ 2 Formål
Det er sejlklubbens formål, at være hjemsted for 2 sejlbåde. Klubben er ejet af en lukket forening af
10 indskydere. Foreningen kan kun optage indskydere.
Klubben kan ud over indskyderne optage op til 2 skippere og kontingentfrie medlemmer f.eks. gaster.
Foreningen reguleres primært af vedtægterne og klubben primært af reglerne.
Kontingentet dækker drift, vedligehold og i et vist omfang fornyelser mhp. at holde bådene sejlklare
herunder al vedligehold af skrog og motor, mens kosmetisk vedligehold og mindre reparationer udføres
af medlemmerne.

§ 3 Hjemsted
Sejlklubben er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er sejlklubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling finder sted
første tirsdag i marts.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt eller via e-mail, som der kvitteres for,
og skal finde sted med mindst 2 ugers varsel.
Et medlem er kun stemmeberettiget ved generalforsamlingen og ved elektroniske afstemninger samt i
alle andre sammenhæng, hvis medlemmet har foretaget kapitalindskud i foreningen og har betalt
forfalden kontingent, som fastlagt af generalforsamlingen og opkrævet af bestyrelsen.
Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Vedtægtsændringer kræver mindst 75 % af de stemmeberettigede
medlemmers tilslutning.
Forslag fra medlemmerne kan kun bringes til afstemning på generalforsamlingen, hvis forslaget er
fremsendt skriftligt til bestyrelsen 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til at
offentliggøre sådanne forslag ved indkaldelsen.
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne kan mellem generalforsamlingerne fremsættes til
elektronisk afstemning med formandens mellemkomst, hvis forslaget fremsættes af bestyrelsen eller
mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer. Medlemmerne skal adresseres direkte for at gøre
opmærksom på at forslaget er fremsat og gjort tilgængeligt. Forslaget skal herefter være tilgængeligt
for medlemmerne i mindst 2 uger før der kan skrides til afstemning. Formanden skal fungere som
dirigent for en eventuel debat og ændringsforslag samt administrere afstemningen.
Afstemningsspørgsmålet fremsendes som e-mail til medlemmerne. Afstemningsspørgsmålet skal være
formuleret, så det kun er muligt at stemme JA, NEJ eller BLANK. Svaret skal returneres til formanden
og der skal afsættes mindst 7 dage efter udsendelsen til besvarelsen. Alle afstemningssvar gemmes
som dokumentation for resultatet.
Generalforsamlingen kan alene godkende eller forkaste den del af bestyrelsens forslag til kontingent,
som ikke omfatter summen af årets ydelser til dækning af alle faste omkostninger.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 25 % af de
stemmeberettigede medlemmer begærer dette skriftligt overfor bestyrelsen, som derefter er
forpligtiget til at indkalde generalforsamlingen senest 2 uger efter med normalt indkaldelsesvarsel.
Alle andre registrerede medlemmer end de stemmeberettigede har høringsret i alle spørgsmål og kan
derfor deltage i generalforsamlingen.
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§ 5 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget til godkendelse for nyt år indeholdende:
a. Faste omkostninger
b. Drift
c. Henlæggelser til fornyelser mm.
d. Kontingentets størrelse.
Valg til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Indkomne forslag
Eventuelt

§ 6 Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som skal forestå årets forretningsmæssige opgaver, og 2
revisorer.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Til bestyrelsen vælges en
formand, en kasserer og en bådsmand. Valget er direkte.
Formanden og kassereren i forening tegner sejlklubbens økonomiske anliggender, dog således at enten
formand eller kasserer til enhver tid kan disponere hver for sig over klubbens kassebeholdning /
bankkonti.
Bådsmandens mandat består i at vurdere alle reparationer samt planlægge og arrangere alle
vedligeholdelsesarbejder. Alle omkostninger i forbindelse med dette forelægges bestyrelsen til
godkendelse. Bådsmanden iværksætter efterfølgende.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et regnskab og et budget for det kommende kalenderår. Begge dele
fremlægges skriftligt til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 7 Medlemmerne
Som medlem (skipper) kan optages myndige personer, der er i besiddelse af et duelighedsbevis og
som overfor bestyrelsen kan demonstrere tilstrækkelig sejladserfaring til at kunne være eneansvarlig
skipper. Dokumentation for duelighedsbevis skal afleveres i kopi til bestyrelsen. Dette krav gælder ikke
for optagelse som gast.
En gast er enten en skipper kandidat eller en skippers faste gast. En gast er kontingentfri.
Bestyrelsen vurderer og accepterer nye skippere og gaster.
Gasten kan under skippers ansvar udføre alle opgaver om bord. Gasten skal sejle i klubben mindst en
gang i hver sæson for at bevare sit medlemskab.
Et af følgende kriterier skal opfyldes for optagelse på listen over gaster:
1. Man er elev fra Københavns Sejlerskole med duelighedsbevis i sejl.
2. Man har duelighedsbevis og erfaring i sejlads med sejl.
3. Man er en skippers faste gast. Hver skipper kan have en (1) fast gast.
En gast forventes at blive optaget som skipper senest ved begyndelsen af tredje sæson fra gastens
start i klubben. Sker dette ikke vil gasten som udgangspunkt blive ekskluderet.
Undtaget fra dette er, hvis man enten er en skippers faste gast eller er kvalificeret som skipper og
ønsker dette, men der ikke er plads.
Gasten ekskluderes ved sæsonens slutning, hvis gasten ikke i løbet af en hel sæson har deltaget i en
klubaften eller været gast hos et aktivt medlem. Et medlem kan ikke gøre krav på værdier – kontante
eller materielle – i sejlklubben ved udmeldelse ud over indskud.
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Alle medlemmer er forpligtiget til at deltage i de årlige opgaver, som disse fastlægges af bestyrelsen,
for at klargøre bådene ved sæson start og for at forberede bådene til landsætning ved sæson slut.
Medlemmets navn, adresse, telefonnumre og e-mail adresse skal stilles til de øvrige medlemmers
rådighed for kontakt om bådene.
Et medlem kan tage orlov et eller to år fra klubben og stille sit medlemskab til rådighed for denne
begrænsede periode. Indskuddet forbliver i foreningen. Medlemmet hæfter for kontingent og
medlemsforpligtelser indtil et midlertidigt medlem overtager disse.
Udmeldelse kan kun ske til udløb af sæsonen og senest 31. december.

§ 8 Sejlklubbens regler
For kontingentet opnås ret til at sejle i bådene iht. Regler for Københavns Sejlklub, som er vedlagt som
bilag.
Regler for Københavns Sejlklub vedtages på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen udpeger en webmaster til at forvalte foreningens hjemmesider.

§ 9 Indskud
Det samlede indskud dækkes af de 10 indskydende medlemmer med højest anciennitet. Når et
medlem udtræder oprykkes medlemmer med lavere anciennitet automatisk. Indskuddet tilbagebetales
ved udmeldelse, dog først når et nyt medlem har indbetalt sit indskud, eller generalforsamlingen har
godkendt tilbagebetaling. Indskud fra medlemmer ud over de 10 kan returneres straks ved ophør af
medlemskab.
Bådenes samlede værdi er basis for fastlæggelse af medlemmernes indskud. Den til enhver tid
gældende værdi deles med antallet af medlemmer fastlagt i vedtægten. Resultatet er et medlems
indskud. For at opretholde et minimum af økonomisk hæftelse kan det enkelte medlems indskud ikke
blive lavere end kr. 5.000,-. Der ydes ikke kompensation til noget medlem, når indskuddet derved
reduceres.
Justering af bådenes værdi svarende til markedsværdi finder sted pr. 1. oktober baseret på data
indsamlet af bestyrelsen i september. Justeringen må maksimalt udgøre 5 % af værdien inden
ændringen. Den nye værdi præsenteres til medlemmernes accept ved elektronisk afstemning (simpelt
flertal).
Et kontingentfri medlem, som indtræder som midlertidig medlem for et medlem på orlov, erlægger et
depositum svarende til 50 % af indskuddets størrelse ved indtræden, dog ikke mindre end
forsikringens selvrisiko. Depositum tilbagebetales ved medlemsophør, som skipper.
Det er en forudsætning for tilbagebetalingen af hhv. indskud og depositum, at medlemmet ikke skylder
kontingent eller skylder erstatning til f.eks. nøgle, tabte genstande mm.

§ 10 Kontingent
Kontingentets størrelse fastlægges på den årlige ordinære generalforsamling.
Kontingentet dækker for et år ad gangen og forfalder til betaling i to rater, hvor første rate forfalder til
betaling 1. januar og anden rate straks ved generalforsamlingens vedtagelse med sidste gyldige
betalingsdag 2 hverdage før sejlperiodens start. Første rate dækker sejlklubbens driftsomkostninger
frem til generalforsamlingen har besluttet årets kontingent og det enkelte medlem har indbetalt hele
kontingentet. Første rate udgør 50 % af sidste års kontingent, dog mindst kr. 2.000.
Ved manglende rettidig betaling instrueres webmaster i at lukke medlemmets adgang til at reservere
både og bestyrelsen udsender senest 2 uger efter overskridelsen rykker til medlemmet. Yderligere 2
rykkere udsendes med 2 ugers mellemrum. I hver af rykkerne formuleres medlemmets muligheder,
risici samt bestyrelsens handling, ved manglende reaktion. Udebliver betalingen indkalder bestyrelsen
til ekstraordinær generalforsamling med det formål at ekskludere medlemmet.
Vedtager generalforsamlingen eksklusion af medlemmet skal medlemmets indskud reduceres med den
forholdsmæssige andel af det skyldige kontingent, som er påløbet frem til nyt medlems
kontingentindbetaling. Det forudsættes, at kontingentperioden opdeles i lige månedsandele fra 1.
januar til 31. december, som dækkes af den person, som formelt set er medlem i perioden. Tiltræder
intet nyt medlem kan indskuddet reduceres med maksimalt hele årets kontingent.
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Kontingentet dækker udgifter til forsikringer, havneplads, landplads, kranservice, motorklargøring,
udskiftning af slidte dele, brændstof, rengøringsmidler og årskort til dækning af havneafgift til
Flakfortet, samt henlæggelse til uforudsete, nødvendige omkostninger og udskiftninger og fornyelser,
som er nødvendige for bådenes drift.
Kontingentet dækker ikke selvrisikoen jævnfør forsikring tegnet for bådene ej heller udgifter til tabte
genstande som flag, spilhåndtag, fendere, hynder, havnepenge i andre havne, forbrug af sprit,
toiletpapir, kaffe, sukker, etc.
Skader, som opstår under tilsidesættelse af sejlklubbens vedtægter, behandles af bestyrelsen med
henblik på en afklaring om, hvorvidt medlemmet har ageret ansvarspådragende.

§ 11 Eksklusion
Et medlem, der groft forsynder sig mod klubbens vedtægter eller regler, kan ekskluderes af
generalforsamlingen. Ved eksklusion ydes ingen kompensation ud over indbetalt indskud.
Et medlem kan ikke gøre krav på værdier – kontante eller materielle – i sejlklubben ved eksklusion.

§ 12 Opløsning og afvikling
Generalforsamlingen kan opløse sejlklubben, hvis minimum 75 % af alle stemmeberettigede
medlemmer vedtager dette.
Bestyrelsen eller personer udpeget og bemyndiget af generalforsamlingen er herefter forpligtiget til at
udrede og indfri sejlklubbens samlede gæld og udeståender af sejlklubbens kontanter og frigjorte
værdier.
Bemyndigelsen omfatter realisering af alle foreningens værdier.
Eventuelt overskud tilfalder en forening, som kan modtage støttebidrag skattefrit jævnfør Told & Skats
bestemmelser.
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