
 

§1

Klubbens navn: Gyldendal Bådlaug 

Hjemsted: V. Hærup Strandvej 32a, Lihme

7860 Spøttrup

Stiftet: 04 april 1987

Stander: Blå bund med stort G i hvidt.

Samt hvid vinkeldeling.

§2

Bådlaugets formål er at fremme interessen for vandets rekreative udnyttelse  
for sejl-, og motor og jollesejler samt fremme interessen for juniorsejladser. 
Endvidere skal fritidssejlernes forhold varetages på bedst mulig måde ved at  
gennemføre vejledning med hensyn til sejlads og vedligeholdelse samt foran-

staltning af kapsejladser og fælles ture. 
Gennem klubaktiviteter skal sammenholdet og fællesskabet styrkes. 

Bådlauget er medlem af Dansk Sejlunion og er underlagt unionens samt Dansk 
Idrætsforbunds love og bestemmelser. 

§4

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Personer, der 
har båd liggende i havnen, optages som aktive medlemmer. 
Gaster, som deltager i kapsejladser, optages enten som aktive eller gastemed-
lemmer. 
I alderen 8-17 år optages de som Juniores. Personer, der ved deres bidrag øn-
sker at støtte bådlaugets formål, kan optages som passive medlemmer. 
Kontingenter fastlægges jf. §5. Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, der 
godkender optagelsen. Optagelsen af umyndige som medlemmer kræver skrift-
lig samtykke fra forældre/værge. 
Adresseændring meddeles til kassereren. 

§5

Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræ-
ves helårsvis forud, og skal være betalt senest den 1. maj. 

§6
Udmeldelse af bådlauget skal ske skriftligt til bestyrelsen. Når et medlem er i 
kontingentrestance udover en måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages 
skriftlig varsel ekskludere vedkommende. 
Ved betaling efter skriftlig varsel opkræves et gebyr på 25 kr. Ingen, der er ude-
lukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af båd-
lauget, før vedkommende har betalt sin gæld til bådlauget. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt særlige forhold giver anledning 
hertil. Bestyrelsens beslutning kræver, at mindst 2/3 dele af bestyrelsen har 
stemt for eksklusionen. 
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse mht. eksklusion, 
have haft lejlighed til at fremføre forsvar.  
Vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den først-
kommende ordinære generalforsamling. Et medlem kan ekskluderes, når det 
efter forslag af mindst 15 medlemmer vedtages på generalforsamlingen. 
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion af et medlem eller genoptagel-
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 se af et ekskluderet medlem kræver samme majoritet som ændringer af båd-
laugets vedtægter, jf. §11. 
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har 
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før gene-
ralforsamlingen afholdes. Ligeledes har vedkommende adgang til denne general-
forsamling med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages 
som et særskilt punkt på dagsordenen. 

§7
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle bådlaugets anliggender. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med 
mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne over E-mail, 
samt på bådlaugets hjemmeside. 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Dagsordenen for generalforsamlingen bekendtgøres for medlemmer samtidig 
med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Kun aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance med kontingentet, 
har stemmeret.  

§8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til
godkendelse.

4. Drøftelse af plan for det kommende år, herunder budget.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 2 el. 3 bestyrelsesmedlemmer og 1
bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Nedsættelse af udvalg.

10. Eventuelt.
§9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og 
skal med mindst 8 dages varsel indkaldes, når mindst 1/3 dele stemmeberettige-
de medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom, i sidstnævnte tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter anmodningen. Om indkaldel-
sesmåden og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7. 

§10

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrel-
sen.  
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men afstemningen skal såfremt et 
stemmeberettiget medlem kræver det, foregå skriftligt. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, der underskrives af diri-
genten.  
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag kan denne sag ikke optages 
på samme generalforsamling. 

§11

Til vedtagelse af vedtægtsændringer og ændring af kontingent kræves det, at 
mindst 2/3 dele af de fremmødte stemmer herfor. 
Ved forslag til vedtægtsændringer skal dette fremgå af indkaldelsen til general-
forsamlingen.  
Vedtagelsen af vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af de stemme-
berettigede er til stede. 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændrin-
ger, foretages der ingen afstemning. I stedet indkaldes til ny ekstraordinær ge-
neralforsamling med mindst 14 dages og højest 1 måneds varsel. 
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af 
fremmødte, men ændringsforslagets vedtagelse kræver tilslutning af mindst 3/4 
dele af de fremmødte. 

§12

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i 
alle forhold.  
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer, 
hvoraf en er juniorleder. 
Formanden vælges af bestyrelsen hvert år, og skal indvælges med over 50% af 
de afgivne stemmer, den øvrige bestyrelse vælges for 2 år af generalfor-
samlingen. 
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Kun stemmeberettigede medlem-
mer er valgbare.  
Bestyrelsessuppleanten vælges for 1 år. 2 revisorer vælges for 2 år og afgår på 
skift. Revisorsuppleanten vælges hvert år. 
Ved indtrædende ledighed i valgperioden indtræder suppleanten. 



§13

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med 
næstformand, kasserer og sekretær. Kasserererhvervet kan ikke forenes med 
hvervet som formand og sekretær.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer, hvori 
formand eller næstformand er til stede, jf. dog §6.  
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.  
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og ordinær generalforsamling. 
Formanden repræsenterer bådlauget udadtil og er i retsforhold berettiget til 
sammen med kassereren at tegne bådlauget. 
Sekretæren fører protokollen ved alle møder og fører bådlaugets korrespondan-
ce. 

§14

Bådlaugets regnskabsår er kalenderåret.  
Kassereren fører medlemsprotokol, indkræver kontingent, betaler bådlaugets 
udgifter, fører og aflægger bådlaugets regnskab. 
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det forløbne samt sta-
tus til revisorerne. 
Driftsregnskab og status med revisorpåtegning forelægges på generalforsamlin-
gen til godkendelse. 
Revisorerne  skal påse, at alle beholdninger er tilstede på statustidspunktet og 
har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§15
Bådlaugets ejendom og materiel står under medlemmernes beskyttelse. 
Såfremt et medlem overtræder bådlaugets vedtægter, skandaliserer bådlauget, 
eller ødelægger bådlaugets ejendele, er bestyrelsen bemyndiget til at idømme 
karantæne eller evt. eksklusion, jf. dog vedtægterne §6. 
Fartøjsejere har pligt til at holde deres fartøjer ansvarsforsikrede og skal på for-
langende af bestyrelsen fremvise gyldig præmiekvittering. 

§16
Bestemmelse om bådlaugets opløsning kan kun tages op på en, i dette øjemed 
særlig indkaldt, generalforsamling. 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af bådlaugets stemmebe-
rettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 
3/4 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.  
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, 

indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med oven-
nævnte flertal uanset hvilke antal medlemmer, der er til stede. 
Hvis bådlauget ved opløsning ejer formue efter at bådlaugets gæld er betalt, 
træffer den ekstraordinære generalforsamling beslutning om formuens anven-
delse, den skal dog anvendes til søsportslige formål. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Lihme forsamlingshus den 
04 april 1987. 

Ændring af vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 
17/5 2008. 

Ændring af vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 
27/4/2013 

Ændring af vedtægternes §12 og §8 med udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 med-
lemmer er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 
2017. 

Ændring af vedtægternes §12 og §8 med reduktion af bestyrelsen fra 7 til 5 
medlemmer er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. april 
2022. 




