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1. Klubben 

1.1. Navn 

Klubbens navn er Vejle Motorbådklub, stiftet den 16. december 1932. Klubbens stander er blå 

med en hvid propel. 

 

1.2. Formål 

Klubbens formål er at fremme søsporten ved at samle alle med interesse herfor under klubbens 
stander. Formålet søges opnået ved at 

 Skabe og forbedre havne- og klubfaciliteter 

 Fremme godt sømandskab gennem oplysning og uddannelse 

 Virke for fællesskabet blandt medlemmerne 

 

1.3. Medlemmer 

Medlemmer kan optages som kategori 
 A medlem. Aktiv sejler med bådplads eller er ansøger om bådplads i Vejle Lystbådehavn 
 B medlem. Aktiv sejler uden bådplads i Vejle Lystbådehavn 
 C medlem. Unge under 18 år. 
 D medlem. Støttemedlem 
 E medlem. Æresmedlemmer 

Ansøgere om medlemskab under 18 år skal fremlægge skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. 
Ægtefælle / samlever medoptages som medlem af samme kategori som indmeldte uden indskud 
og kontingent. 
 

 
1.3.1. Indmeldelse 

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. 
A og B medlemmer betaler et indskud. 
C medlemmer bliver automatisk B medlem i det år medlemmet fylder 18 år. Ved skifte fra katego- 
ri C medlem til kategori A medlem eller B medlem betales ikke indskud. 
Ønsker et D medlem at blive A eller B medlem betales et indskud. 

 
1.3.2. Udmeldelse 

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens kasserere med mindst en måneds var- 
sel senest 1. december. 
Indskud og kontingent tilbagebetales ikke. 

 
1.3.3. Genoptagelse som medlem 

Et tidligere udmeldt eller ekskluderet medlem kan med bestyrelsens godkendelse genindmeldes 
mod at betale alle evt. restancer inkl. gebyrer. 
Ved genindmeldelse betales et indskud. Et ekskluderet medlem kan tidligst genindmeldes året efter 

en  stadfæstet eksklusion. 

 

1.4. Kontingent 

A medlemmer betaler et årligt kontingent forud. 
Folkepensionister registreret som medlem hos 
kassereren før den 31.12.2019 betaler nedsat 
kontingent. 
Æresmedlemmer er kontingent frie. 

 

2. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

 

2.1. Indkaldelse 

 
2.1.1. Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 
dages varsel ved opslag i sejlerstuen og/eller gennem pressen og / eller klubbladet og/eller 
klubbens hjemmeside og/eller E-mail 
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til medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for den ordinære 

generalforsamling.væsentlige ændringer for klubben, som bestyrelsen er vidende om på 
udsendelsestidspunktet. 

 
2.1.2. Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel gennem pressen og / eller klubbladet og/eller 
klubbens hjemmeside og/eller E-mail til medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde væsentlige æn- 

dringer for klubben, som bestyrelsen er vidende om på udsendelsestidspunktet. 

  Indkaldelse skal ske på samme vis som ved den ordinære generalforsamling og med angivelse af   

  Dagsorden. 

2.2. Ordinær generalforsamling 
 

2.2.1. Dagsorden lige årstal 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af forretningsorden 

2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for Vejle Lystbådehavn 
6. Fastlæggelse af kontingent til klubben 
7. Valg af kasserer 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af 1 suppleant 
10. Valg af 1 revisor 
11. Valg af 1 revisorsuppleant 

12. Indkomne forslag 

13. Eventuelt 

 
2.2.2. Dagsorden ulige årstal 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af forretningsorden 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben 
5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for Vejle Lystbådehavn 

6. Fastlæggelse af kontingent til klubben 
7. Valg af formand 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af 1 suppleant 

10. Valg af 1 revisor 
11. Valg af 1 revisorsuppleant 
12. Indkomne forslag 

13. Eventuelt 

 

2.3. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne 

fremsætter skriftligt krav herom. Bestyrelsen foranlediger den ekstraordinære generalforsamling 
afholdt snarest og senest 1 måned efter at kravet er fremsat over for bestyrelsen. 

 

2.4. Afstemninger 

Alle afstemninger foregår skriftligt, såfremt et medlem begærer skriftlig afstemning. Personvalg 

foretages altid skriftligt. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke afgives stemmer ved fuld- 
magter. 
Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet 
fremgår af klubbens vedtægter. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 
A, B og E medlemmer har stemmeret. 

C og D medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men har hverken taleret eller stemmeret. 
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2.5. Forslag 

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 fulde kalenderdage før generalfor- 
samling for at kunne sættes til afstemning på årets generalforsamling. 

 

2.6. Beslutningsdygtighed 

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødet af medlemmer, når generalforsam- 

lingen er lovlig indvarslet. 

 

2.7. Valg 

Alle valg er for 2 år. Genvalg kan finde sted. 

Kun kategori A og kategori B medlemmer kan vælges til bestyrelsen og andre tillidsposter i klub- 

ben. 

 

3. Bestyrelse 

3.1. Bemanding 

Bestyrelsen bemandes af 7 medlemmer. Formand, kasserer og 5 medlemmer. Bestyrelsen konsti -

tuerer sig efter hver ordinær generalforsamling med næstformand og sekretær. Derudover 

udpeger bestyrelsen 2 medlemmer plus formanden til bestyrelsen for ’Vejle Lystbådehavn I/S’. 
 

Bestyrelsesmedlemmer må ikke have andre tillidsposter i andre sejlsportsklubber. 

 

3.2. Repræsentation 

Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil og i alle retsforhold. Optagelse af lån, pantsætning 

samt køb og salg af fast ejendom kræver den samlede bestyrelses formandens, kassererens og 
yderligere 4 bestyrelses- medlemmers underskrift. 

 

3.3. Bestyrelsesmøder 

Formanden eller næstformanden indkalder til alle møder og generalforsamlinger. 2 bestyrelses- 

medlemmer kan begære et bestyrelsesmøde afholdt indenfor 14 dage. For hvert bestyrelsesmøde 
skal der foreligge mødenotat, der er tilgængeligt for alle medlemmer. 

 

4. Andre forhold 

4.1. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer skal vedtages ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Der kan af- 
holdes 2 generalforsamlinger inden for samme døgn. 

 

4.2. Eksklusion 

 
4.2.1. Ved kontingent restance 

Medlemmer, der er i kontingent restance den 16. januar, kan uden varsel ekskluderes af klubben 

ved bestyrelsens foranstaltning uden forudgående varsel. 

 
4.2.2. Andre grunde 

 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem 

 Der udviser foragt for klubbens bestemmelser 
 Hvis fortsatte medlemskab skader klubbens arbejde og / eller renommé 

 

Før en eksklusion af her nævnte andre grunde skal medlemmet have en skriftlig påtale. 
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Ekskluderes et medlem af her nævnte andre grunde har denne ret til på førstkommende general- 

forsamling at redegøre for sin sag, hvorefter eksklusionen stadfæstes endeligt ved afstemning på 
generalforsamling, når 2/3 af afgivne stemmer er for eksklusionen. 
Et ekskluderet medlem har karantæne fra modtagelsen af skriftlig meddelelse om eksklusion til 
førstkommende generalforsamling. 

 

4.3. Regnskabsår 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af revisorerne, der har 
adgang til enhver oplysning om klubbens økonomiske forhold. 

 

4.4. Opløsning af klubben 

Opløsning af klubben kan kun ske, såfremt 75 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer 

stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalfor- 
samlinger. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens formue anvendes til fremme af søsportens 
forhold på Vejle fjord. Denne bestemmelse gælder dog ikke ved en fusion med anden klub eller 
andre klubber. 


