
Vedtægter 
2. april 1998 

 

 

 

1 FORENINGENS NAVN  

Foreningens navn er "KERTEMINDE SEJLKLUBS VENNER". Forkortet KSV. 

§2 FORENINGENS FORMÅL 

Foreningens formål er, at styrke sammenholdet blandt venner af Kerteminde Sejlklub, samt at yde støtte og 
virke til gavn for Kerteminde Sejlklub.  

§3  MEDLEMSKAB 

Enhver med interesse for Kerteminde Sejlklub og sejlsporten kan optages i Kerteminde Sejlklubs Venner. 

Nye medlemmer optages efter bestyrelsens godkendelse. 

§4 EKSKLUSION 

Eksklusion af et medlem kan finde sted ved almindelig stemmeflerhed i bestyrelsen. Et ekskluderet medlem kan 
anke bestyrelsens afgørelse til generalforsamlingen, som træffer sin afgørelse ved almindelig stemmeflerhed blandt 
de fremmødte. 

§5 KONTINGENT 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et motiveret forslag fra bestyrelsen.  

§6 GENERALFORSAMLING 

Den årlige generalforsamling afholdes i marts, og den er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. 

Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. 

Indbydelse til generalforsamlinger finder sted med brev udsendt med mindst 14 dages varsel.  

Dagsorden til den årlige generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 
4.  Indkomne forslag 
5.  Bestyrelsen fremlægger forslag til kontingent  
6. Valg til bestyrelse 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 



§7 VALG TIL BESTYRELSE 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges enkeltvis for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i lige årstal og 3 er på valg i 
ulige årstal. 

I tilfælde af frafald supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 

Det tillades, at et medlem af Kerteminde Sejlklubs repræsentantskab deltager i KSV's bestyrelse med taleret, men 
uden stemmeret. 

Et medlem af KSV's bestyrelse kan efter fælles aftale repræsentere Sejlklubbens Venner i Kerteminde Sejlklubs 
repræsentantskab.  

Hvert år vælges revisor og revisorsuppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

§8 FORENINGENS MIDLER 

Foreningens midler anvendes til fremme af Kerteminde Sejlklubs tarv og til administration af Kerteminde Sejlklubs 
Venner.  

Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over foreningens midler. 

§9 REGNSKABSFØRELSE 

Det påhviler kassereren at føre et overskueligt regnskab, der revideret forelægges til godkendelse på den årlige 
generalforsamling. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dog løber 1. regnskabsår fra stiftelsen til 31. december 1998. 

 §10 BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE  

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte fornødne udvalg, hvori kan indgå medlemmer fra såvel bestyrelsen som 
medlemskredsen, herunder udpege medlemmer der indgår i Kerteminde Sejlklubs arrangementer. 

§11 OPLØSNING 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte er gældende. 

Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens midler Kerteminde Sejlklub. Såfremt Kerteminde Sejlklub opløses, 
skal denne forening opløses, og dens midler følger de bestemmelser, der er gældende for Kerteminde Sejlklubs 
midler. 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 2. april 1998. 

Med vedtægtsændring på generalforsamlingen 7. marts 2003. 

 


