Vedtægter for Rønbjerg Sejlklub
§1
Klubbens navn er Rønbjerg Sejlklub. Dens hjemsted er Rønbjerg havn,
Vesthimmerlands Kommune.
§2
Klubbens formål er at fremme sejlsporten og varetage kollektive interesser såvel overfor offentlige
myndigheder som i sejlsportslige anliggender.
§3
Klubben kan søge optagelse i Dansk Sejlunion og Danmarks Fritidssejler Union og er i så tilfælde
underkastet disses love og bestemmelser.
§4
Klubbens stander er blå med hvid kant og hvidt sejl med blå 3-bladet skrue.
§5
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Bådejere og lejere af bådpladser i Rønbjerg havn optages kun som aktive medlemmer. Som aktivt
medlem i juniorafdelingen optages enhver under 25 år, der kan bestå følgende prøve: Svømme
mindst 100 m iført sejlertøj og redningsvest indenfor 10 min. Prøve skal aflægges over for
ungdomslederen inden optagelse tillades. For optagelse af medlemmer under 18 år kræves skriftlig
accept fra forældre/værge. Passive medlemmer optages ikke i juniorafdelingen. Bestyrelsen kan ved
særlige lejligheder eller ved en generalforsamling udnævne æresmedlemmer, såvel blandt
medlemmerne som blandt udenforstående personer, når disse har ydet en særlig fortjenstlig indsats.
§6
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårligt forud og er forfalden til betaling den 1. april. Til medlemmer med
aktiv mailadresse fremsendes opkrævning pr. mail. Evt. rykker udsendes den 15. april som
brevforsendelse med tillagt rykkergebyr. Bliver denne ikke betalt regnes det for udmeldelse af
klubben. Indmeldelse kan herefter kun ske, såfremt det udestående (kontingent og rykkergebyr)
betales. Det betyder at hvis man ønsker først at melde sig ind året efter, skal man betale det man
skylder fra året, hvor man fik rykkergebyret.
§7
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at
fremføre sit forsvar, og han/ hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den
førstkommende generalforsamling. Endeligt kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af
mindst 15 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal
behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom
senest 3 dage før generalforsamlingen. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt
punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet
som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 17. Et medlem, der er ekskluderet ved en
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som nyt medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
Den ekskluderede kan søge afgørelsen prøvet som en klagesag ved DIF-idrættens
tvistløsningssystem, idet DIF retningslinjer for eksklusion følges af klubben. Link: DIF jura om
eksklusion.

§8
Ungdomsafdelingen ledes af en ungdomsleder, der vælges for et år ad gangen af den ordinære
generalforsamling. Ungdomsafdelingen vælger blandt sine medlemmer hvert år inden den ordinære
generalforsamling to talsmænd med stemmeret på generalforsamlingen. Den i § 9 sidste stk. anførte
aldersgrænse er ikke gældende for de to talsmænd.

§9
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i 1.
kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til klubbens medlemmer,
vedlagt dagsorden. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest den 10. januar, og disse forslag optages i dagsordenen. Stemmeret har alle medlemmer over
18 år, der har været medlem af klubben de seneste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke
er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, eller ved skriftlig
fuldmagt, som afleveres på generalforsamlingen. Fuldmagt skal være underskrevet. Hvert fremmødt
stemmeberettiget medlem kan maksimalt medbringe én gyldig fuldmagt hver.
§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punker:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Afdelingernes beretning.
5. Udvalgenes beretning.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8a Valg af 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.
8b Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
9. Valg af formand (vælges blandt de tre bestyrelsesmedlemmer).
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
12. Valg af ungdomsleder.
14. Nedsættelse af udvalg.
15. Eventuelt.
§ 11
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at
styreforhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, eksklusion og beslutning om klubbens opløsning.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af blot et af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om
eksklusion skal være skriftlige. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også
referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
indkaldes når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er
fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om
indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 9.

§ 13
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand/sekretær og en kasserer. Den
ordinære generalforsamling vælger først medlemmer til bestyrelsen jf. §10. pkt. 8a og 8b, og vælger
derefter en af disse til formand jf. §10 pkt. 9. Valgperioden er to år for alle bestyrelsesmedlemmer.
Aktive medlemmer og æresmedlemmer er valgbare til bestyrelsen. Genvalg kan finde
sted.
§ 14
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde. Konstitueringen skal resultere i udpegning af en kasserer og en
næstformand/sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er
kun beslutningsdygtig, når mindst formanden eller næstformanden er til stede, i
formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens
forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske
dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden og kassereren. I alle sager der
angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre kræves underskrift af den
samlede bestyrelse.
§ 15
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes
påtegning.
§ 16
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1
revisorsuppleant jfr. § 10. Revisorerne skal hvert år før den ordinære generalforsamling
gennemgå det samlede regnskab og se at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og
status forsynes med en revisorpåtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til
at efterse regnskab og beholdninger.
§ 17
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
§ 18
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst
halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslaget
vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant
flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal
endelig samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens
formue herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, indsættes på en bankeller
sparekassebog. Det indestående må kun anvendes til fremme af sejlsportsformål i
Rønbjerg. Bank- eller sparekassebogen skal deponeres ved Vesthimmerlands kommune,
hvis folkeoplysningsudvalg administrerer indeståendet.
Således vedtaget på generalforsamlingerne den 3. marts 1979, den 20. marts 1982, den
23. marts 1985. den 16. november 1985, den 25. april 1992, den 3. marts 2001, den 5.
marts 2007, den 9. marts 2009, den 6. marts 2012, den 5. marts 2013, den 25. februar
2016. den 28 februar 2019 og den 27 februar 2020.

