SØNDERBALLE BÅDELAUG
§ 1.
Laugets navn er: Sønderballe Bådelaug.
§ 2.
Laugets formål er at arbejde for de bedst mulige forhold for
medlemmernes interesse for sejlsport og tursejlads, samt varetage
deres interesser, over for relevante myndigheder og organisationer,
samt skabe en god havn, miljø og social samvær for medlemmerne
og havnens gæster.
§ 3.
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver person, der er
passiv medlem og er optaget på ventelisten efter gældende regler.

§ 4.
Kontingentet fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Aktive medlemmers sidste rettidige indbetaling af kontingent er
15. marts. Restance medfører tab af bådplads.
§ 5.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til lauget med mindst
14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent
til lauget frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet
har krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingent restance,
kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages på
ny som medlem i lauget, før vedkommende har betalt sin gæld til lauget.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver
anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende
skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at
fremføre sin mening på den førstkommende ordinære generalforsamling.
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§ 5. fortsat
Vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver
samme majoritet som ved ændring af laugets love. Et medlem, der er
ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun
optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her
kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusionen.
§ 6.
Generalforsamlingen er med de begrænsninger, som er i disse love laugets
højeste myndighed, og afholdes en gang årligt februar måned.
Der indvarsles pr. mail og på hjemmesiden senest 3 uger før.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved
personlig fremmøde ikke ved fuldmagt.

§7
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Valg af udvalg.
10. Eventuelt.
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§8
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal,
jv.fr.dog §§ 5 og 18. På begæring af 1 stemmeberettiget skal afstemning
og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal
foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en
protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang,
dirigenten bestemmer.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 % stemmeberettigede
medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at
begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne,
der ønskes behandlet. Indkaldelse kan ske med 8 dages varsel.
§ 10.
Bestyrelsen er laugets daglige ledelse og repræsenterer lauget i alle
forhold. Bestyrelsen vælger / ansætter en havnemester og eventuel
stedfortræder til at varetage havnens daglige drift. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter lauget i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en
sekretær, og yderligere et medlem, Der vælges skiftevis 2 og 3
medlemmer
§ 11.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - senest inden 14 dage efter
generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan
ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt
formanden og næstformanden, er til stede jfr. dog § 5. I formandens
forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens
forhandlinger føres en protokol. Lauget tegnes af formanden. Ved
økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden
som kassereren.
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§ 11 forsat
I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
eller løsøre, tegnes lauget af formanden, næstformanden og kassereren
i lauget.
§ 12.
Laugets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 14 dage
før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og
status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisorernes påtegning.
§ 13.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske
revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå det
samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab
og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver
tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
§ 14.
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når
mindst 1/3 af laugets medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling,
der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med
sædvanligt 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.
§ 15.
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.
§ 16.
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Fremleje af laugets bådpladser er forbudt.
§ 17.
Datoen for medlemmernes indmeldelseskontrakt med bådelauget
angiver anciennitetsrækkefølgen ved tildeling af bådpladser.
§ 18.
Bestemmelsen om laugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed
særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed
kræves. at mindst 2/3 af laugets medlemmer er til stede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan
træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der til stede.
§ 19.
Laugets medlemmer skal have ansvarsforsikret deres båd.
Forsikringspolicen skal på forlangende kunne forevises laugets
bestyrelse
Bekendtgørelser der bliver udstedt af Søfartsstyrelsen skal efterleves.
§ 20.
For at opnå ret til bådeplads ved Sønderballe Bådelaugs bro, skal
vedkommende være aktiv medlem af Sønderballe Bådelaug. Af hensyn
til broanlægget, godkendes ingen både over 11m (maxiplads) i
havnebassin. Den opnåede ret til bådeplads kan ikke overdrages til
anden side. Den indbetalte broafgift afskrives over 5 år. Ved afståelse af
bådeplads kan refusion af broafgift først finde sted, når pladsen på ny er
solgt.
Ajourført af bestyrelsen med vedtægtsændringer, vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 2016
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