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VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB         
Gældende fra 10. marts 2019 

 
§ 1. 
Klubbens navn og hjemsted: 
Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB 

Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune 

 
§ 2. 
Klubbens formål: 
Klubbens formål er at fremme lystsejlads med sejl og motor, at opretholde en god havn samt i 
øvrigt at varetage medlemmernes fælles interesser. 
 
§ 3. 
Medlemskab af organisationer: 
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love og bestemmelser. 
Bestyrelsen kan- ind og udmelde klubben i andre interesseorganisationer. 
 
§ 4. 
Medlemskab: 

1) Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er 
fyldt 18 år. 

2) Som aktivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 8 år til 18 
år. 

3) Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra 
forældre/værge. 

4) Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning 
herom kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, 
jf.§15. 
Spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 
generalforsamlingen. 

5) Fartøjsejere med fast plads i havnen kan kun optages som aktive medlemmer. For at have 
fast adgang til slæbestedet kræves passivt medlemskab samt at der betales et årligt 
slæbestedskontingent, der fastsættes af generalforsamlingen jf. § 5 stk.1.                                                       
1.                                                                                                                                                                                     
For at have en båd/jolle liggende fast på pladsen til sejlads kræves, at man er aktivt 
medlem, eller-hvis man er under 18 år er medlem af sejlklubbens juniorafdeling. For kajak 
eller kanoejere, der ønsker at have deres kajak/kano liggende i klubbens stativ, og have 
adgang til  toilet og klubhus, kræves som minimum passivt medlemskab. For bådejere, der 
ikke har båden beliggende på en af Bisserups Sejlklubs pladser, men ønsker at deltage i 
klubbens aktiviteter og benytte sig af klubbens faciliteter, i form af klubhus og toiletter, 
kræves som minimum et aktivt medlemskab pr. båd. For så vidt medlemmet også ønsker at 
benytte klubbens mastekran, masteskur, el og eller vinteropbevaringsplads kræves ud over 
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aktivt medlemskab, at der betales et specielt gebyr herfor pr. båd. Beløbets størrelse 
fastsættes af generalforsamlingen.  
2. 
For udlevering af nøgler til masteskur/ slæbested betales et af bestyrelsen fastsat 
depositum. 
                                                         

6) Ethvert aktivt medlem er pligtig til at have sit fartøj forsikret. Undladelse heraf medfører 
eksklusion.                                                                                                                                                                     
Dokumentation for forsikring skal på forlangende forevises bestyrelse. 

7) Medlemmer der helt eller delvist udfører erhvervsfiskeri, henvises til Fiskeriforeningen. 
8) For retten til bådplads betales et indskud og en andel, som begge fastsættes af 

generalforsamlingen. Det indbetalte indskud refunderes ikke når bådpladsen opgives. 
Andelen nedskrives med 10% pr. år dog til max. kr. 100,00.                                                                                
Andelsbeviset kan ikke overdrages til andre end sejlklubben. Andelsbeviset kan først 
udbetales, når bådpladsen på ny er besat. Andelsbeviset kan dog overdrages til ægtefælle 
eller registreret partner samt børn, der har aktivt medlemskab, efter godkendelse af 
bestyrelsen. Hvis et medlem melder sig ud af klubben inden andelsbeviset er udbetalt, 
overføres pålydende værdi til klubben.                                                           

9) Optagelse på venteliste medfører passivt medlemskab + depositum ifølge gældende 
prisliste. Depositum tilbagebetales, ifald man trækker sig fra ventelisten. Ved tildeling af 
bådplads modregnes depositum i prisen på andelen.    

10) Bestyrelsen kan indkalde aktive medlemmer til pligtarbejde med henblik på vedligeholdelse 
og fornyelse af havn, klubhus, toilet, sejlrende m.v. Udeblivelse fra tilsagt pligtarbejde 
vil/kan forårsage erlæggelse af f.eks. 250,00 kr. pr. time eller et af bestyrelsen fastsat beløb. 
Antal pligtarbejdstimer fastsættes af generalforsamlingen og følger bådpladsen i Bisserup 
Havn, for både ejet af aktive medlemmer af Bisserup Sejlklub.                                   

§ 5. 
Kontingent m.m. 

1) Klubbens kontingent, pladsleje m.m.  fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. 

2) Kontingentet opkræves helårsvis forud til betaling den 20/1. Rykkergebyr påføres ved for 
sen betaling. 

3) Udover forpligtigelserne som klubmedlem hæfter hvert enkelt af klubbens aktive 
medlemmer som simple kautionister for maksimalt kr. 1.000 for klubbens gæld. Gælden 
skal være stiftet i overensstemmende med klubbens vedtægter. Kautionsforpligtigelsen 
følger klubbens andelsbeviser for retten. 

§ 6.         
Udmeldelse. Eksklusion. 

1) Udmeldelse kan ske løbende ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer eller formand 
forudsat det pågældende medlem ikke er i restance til klubben. Indbetalt kontingent, 
pladsleje eller slæbestedsbidrag refunderes ikke ved udmeldelse. 

2) Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages 
skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Restancen skal modregnes ved afregning af evt. 
andelsbevis. Ingen som er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages som medlem 
af klubben på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 
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3) I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst 2 stemmers flertal. Vedkommende 
medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit 
forsvar, og medlemmet kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende 
ordinære generalforsamling. 

4) Endeligt kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 1/3 af klubbens 
medlemmer vedtages på en generalforsamling. 

5) I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har 
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før 
generalforsamlingens afholdelse, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at 
forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. 

6) Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som foreskrevet 
til ændring af klubbens vedtægter jf. § 15. 

7) Et medlem der er ekskluderet i henhold til generalforsamlings-beslutning, kan kun 
optages som medlem ved en ny generalforsamlings-beslutning, der kræver samme 
majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion. 

8) Bestyrelsen kan med de i stk. 3 nævnte begrænsninger ekskludere et medlem, der ikke 
overholder klubbens vedtægter og ordensreglement. 

§ 7. 
Ordinær generalforsamling. 

1) Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver den 
højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

2) Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar eller marts måned, 
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved enten skriftlig, elektronisk eller anden af 
bestyrelsen valgt måde. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Medlemmer kan begære 
indkaldelsen skriftlig. Ønske herom skal fremsendes til sekretæren. 

3) Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

4) Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem i klubben i de 
sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. 
Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt, i sidste 
tilfælde dog kun for så vidt angår dagsordenens punkter. 

§ 8. 
Dagsordenen. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1) Valg af dirigent. 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år. 
4) Fastsættelse af budget for det kommende år. 
5) Fastsættelse af kontingent. 
6) Behandling af indkomne forslag. 
7) Godkendelse af den af bestyrelsen valgte kasserer. 
8) Valg af bestyrelse som foreskrevet i vedtægternes § 11, stk. 3. 
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
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10) Eventuelt. 
§ 9. 
Ekstraordinær generalforsamling. 
                 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal                                                                                                                                                                                                                                                                   
indkaldes når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver                           
begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 
måned efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der 
ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 
7. stk. 2. 
 
§ 10. 
Generalforsamlingens ledelse m.v. 

1)  Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at 
lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 5 
stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. 

2) Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 6, stk. 6 og 7, § 
15 og § 16, stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 5 
stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle 
afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. 

3) Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af 
forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 

4) Protokollen underskrives af dirigenten. 
5) Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes 

generalforsamlingen. 
§ 11. 
Bestyrelse. Valg. 

1) Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle 
forhold. 

2) Bestyrelsen træffer med bindende virkning for klubben alle afgørelser vedrørende den 
daglige drift. Klubben tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening – ved 
erhvervelse eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån dog af den samlede 
bestyrelse, og først efter en generalforsamlings principielle tilslutning. 

3) Bestyrelsen består af en formand, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 
år af gangen. En næstformand, en sekretær og yderligere 1-3 medlemmer, i alt mindst 4 
og højest 6 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad 
gangen, således at den ene halvdel afgår det ene år og de øvrige det andet år, 1. gang 
1974. Der vælges 1 – 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger selv en kasserer som deltager i 
bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsens valg af kasserer godkendes på den 
årlige ordinære generalforsamling – første gang i 2017. 

4) Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 
§ 12. 
Konstituering m. m. 

1) Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter 
generalforsamlingen med formand, der er valgt på generalforsamlingen, næstformand 
og sekretær. 
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2) Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller 
sekretær. 

3) Kasserens underskrift er kun gyldig sammen med et af de øvrige 
bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

4) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
5) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer , 

hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jf. dog § 6, stk. 3. 
6) I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. 
7) I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens 

stemme afgørende. 
8) Over alle bestyrelsesmøder føres protokol, hvori alle afgørelser skal nedskrives. 

§ 13. 
Regnskab. 

1) Klubbens regnskab går fra 01.01.-31.12. 
2) Bestyrelsen skal inden 01.02. afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og 

status pr. 31.12. til revisorerne. 
3) Driftsregnskab og status forsynet med påtegning af revisorerne forelægges den 

ordinære generalforsamling til godkendelse. 
4) Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse jf. § 7 stk. 2 

§ 14. 
Revision. 

1) Klubbens regnskab revideres af to revisorer valgt af generalforsamlingen. 
2) På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en 

revisorsuppleant. 
3) Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne 

er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 
4) Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§ 15. 
Ændringer af vedtægter og ordensreglement. 
                       Forandringer i disse vedtægter og ordensreglementet 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. 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 ny afgivne stemmer  er for forslaget, er dette vedtaget 
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
 
§ 16. 
Klubbens ophævelse. 

1) Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun træffes på en i dette øjemed særlig 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

2) Til dennes 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 denne 
ekstraordinære generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny 
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ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte 
stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

3) På den ekstraordinære generalforsamling skal samtidig træffes bestemmelser om, 
hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og 
løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens 
opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætsformål. 

 
Vedtægterne af 24.februar 2008 erstattes af ovenstående reglement vedtaget på 
generalforsamlingen den 08.marts 2009. 
Vedtægterne af 08marts 2009 erstattes af ovenstående reglement vedtaget på 
generalforsamlingen den 07.marts 2010. 
Vedtægterne af 07.marts 2010 erstattes af ovenstående reglement vedtaget på 
generalforsamlingen den 13.marts 2011. 
Vedtægterne af 13.marts 2011 erstattes af ovenstående reglement vedtaget på 
generalforsamlingen den 11.marts 2012. 
Vedtægterne af 11.marts 2012 erstattes af ovenstående reglement vedtaget på 
generalforsamlingen den 03.marts 2013. 
Vedtægterne af 3. marts 2013 erstattes af ovenstående vedtægter, der blev vedtaget på den 
ordinære generalforsamling den 13. marts 2016. 
Vedtægterne af 13.marts 2016 erstattes af ovenstående vedtægter, der blev vedtaget på den 
ordinære generalforsamling den 12. marts 2017. 
Vedtægterne af 12.marts 2017 erstattes af ovenstående vedtægter, der blev vedtaget på den 
ordinære generalforsamling den 11.marts 2018. 
Vedtægterne af 11.marts 2018 erstattes af ovenstående vedtægter, der blev vedtaget på den 
ordinære generalforsamling den 10.marts 2019.  
 
 
 
 
                                                                       Poul H.Olsen                                       


