Vedtægter
for

ODENSE SEJLKLUB
(vedtaget på ordinær generalforsamling d. 23.2.2020)

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er »Odense Sejlklub«.
Dens hjemsted er Odense.
§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er
– at fremme interessen for sejlsport
– at etablere uddannelse i sejlads og navigation
– at arrangere turaktiviteter og kapsejlads
– at arrangere øvrige klubaktiviteter
– at fremme sammenholdet mellem medlemmerne.
§ 3. Klubbens kendemærke.
Klubbens stander er: Hvidt felt med en blå Odenselilje over to blå, femtakkede
stjerner.
§ 4. Medlemskab af organisationer og sammenslutninger
Odense Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion og tilknyttet Danmarks IdrætsForbund og dermed undergivet disses vedtægter og bestemmelser. Endvidere
er klubben tilsluttet Samvirkende Idrætsklubber i Odense.
§ 5. Optagelse af medlemmer
Som medlem af klubben kan bestyrelsen optage enhver, der skriftligt ansøger
herom, og som ved indmeldelsen tilslutter sig klubbens formål.
Optagelse af mindreårige kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.
Medlemskab har virkning fra det tidspunkt, hvor kontingent er indbetalt.
I klubbens ungdomsafdeling kan optages medlemmer i alderen 7-18 år.
I klubbens sejlerskole kan optages medlemmer efter det fyldte 18. år.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.
Beslutning herom kræver samme majoritet, som er fastsat til ændring af
klubbens vedtægter, jf. § 17.
Æresmedlemmer er kontingentfri, og har samme rettigheder som klubbens
øvrige medlemmer.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for
diskussion på generalforsamlingen.
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§ 6. Kontingent
Klubbens kontingenter fastsættes for eet år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.
Nye medlemmer betaler kontingent fra begyndelsen af den måned, hvori
optagelsen finder sted.
Klubben har flg. medlemskategorier:
– fartøjsejere
– medlemmer over 18 år, som ikke er fartøjsejere
– ungdomsmedlemmer (7 – 18 år)
– familiemedlemmer (ægtefæller/samlevere, medlemmer af husstanden)
– pensionister (i 2020 medlemmer over 66 år)
– sejlerskolemedlemmer (over 18 år)
– instruktører i klubbens ungdomsafdeling eller klubbens sejlerskole.
§7. Udmeldelse og eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med
mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit
kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen
med mindst 14 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.
Har medlemmet havneplads, ophører medlemskabet først, når ophævelsen af
havnepladsen træder i kraft pr. 1. april eller pr. 1. oktober, jf. § 8.
Et medlem, der udmeldes eller ekskluderes, har ikke krav på refusion af
indbetalt kontingent, lejeafgift, depositum, m.v. efter tidspunktet for
udmeldelsen eller eksklusionen.
Et medlem, der er slettet som medlem på grund af kontingentrestance, kan
ikke optages på ny som medlem af klubben, førend vedkommende har betalt
sin gæld til klubben.
Medlemmer, som udelukkende er indmeldt som medlem af klubben for
deltagelse i klubbens sejlerskole, betragtes som udmeldt af klubben ved
afslutningen af sejlerskoleforløbet, med mindre pågældende giver kassereren
besked om fortsat medlemskab af klubben.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning
dertil.
Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion, have haft
lejlighed til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen, og kan kræve, at
bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal behandles på den første
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generalforsamling, der afholdes efter eksklusionen. Vedkommende har adgang
til generalforsamlingen med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion
skal optages som særskilt punkt på den pågældende generalforsamling.
Opretholdelse af eksklusionen kræver samme majoritet som ved ændring af
klubbens vedtægt, jf. § 17.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning,
kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her
kræves samme majoritet som fastsat til beslutningen om eksklusion.
§ 8. Havneplads for medlemmer
Bestyrelsen kan efter ansøgning tildele et medlem havneplads. Havneudvalget
står for anvisning af plads.
Såfremt flere medlemmer i forening er ejere af et fartøj, kan kun ét af disse
medlemmer registreres som ejer over for klubben.
Fartøjsejeren skal overholde ”Samlet havnereglement for Odense Sejlklubs
medlemmer”, samt holde fartøjet ansvarsforsikret og i øvrigt forsvarligt og
yachtmæssigt vedligeholdt. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve aftalen om
havneplads i havnen.
Kun medlemmer af klubben må betjene grej tilhørende Odense Sejlklub og
Lystbådehavnen Stige Ø.
Det er ikke tilladt for et medlem, der er ejer af et fartøj og har havneplads, at
udleje fartøjet på kommerciel basis.
Et medlem, der er tildelt havneplads, kan ikke overdrage pladsen til andre, ej
heller i tilfælde af salg af medlemmets fartøj.
Opsigelse af havneplads kan kun finde sted ved skriftlig henvendelse til
kassereren med mindst en måneds varsel, og med virkning pr. 1. april eller 1.
oktober, og der skal være betalt pladsleje indtil opsigelsen træder i kraft.
§ 9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter
foreskriver, klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar
måned. Medlemmerne indkaldes med mindst 2 måneders varsel ved e-mail,
bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, samt ved opslag i klubhuset.
Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres dagsordenen
på tilsvarende måde. Forslag, der ønske optaget på dagsordenen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
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Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som har været medlem af klubben
i 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen for det forløbne år
3. Beretning fra de enkelte udvalg for det forløbne år
4. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af planer for klubbens virksomhed frem til den næste
ordinære generalforsamling
7. Forelæggelse af klubbens budget frem til den næste ordinære
generalforsamling, samt fastsættelse af kontingenter, pladslejeafgifter, samt
div. takster for samme periode
8. Valg af formand og kasserer
9. Valg af den øvrige bestyrelse (7 medlemmer)
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg til repræsentantskabet for Lystbådehavnen Stige Ø
12. Valg af 2 interne revisorer, samt 1 intern revisorsuppleant
13. Eventuelt
§ 11. Generalforsamlingens ledelse, m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Dog skal afstemning og valg på
begæring af mindst 5 fremmødte, stemmeberettigede medlemmer foregå
skriftligt. Afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvfr. dog § 5, §
7, § 17 og § 18. Til generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræves
samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jvfr. § 17.
Der udarbejdes referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger.
Referatet underskrives af dirigenten, samt af formanden.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinære generalforsamlinger kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
og skal indkaldes, såfremt mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. En sådan begæring skal
være ledsaget af en liste over de emner, der ønskes drøftet.
Bestyrelsen indkalder den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse
senest 1 måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen med
angivelse af de(t) emne(r), der ønskes behandlet.
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For så vidt angår krav til mødets indkaldelsesmåde, udsendelse af dagsorden,
ledelsen, afstemning, m.m. gælder de samme bestemmelser som for den
ordinære generalforsamling.
§ 13. Bestyrelse
Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
1. Den af generalforsamlingen valgte formand og kasserer, der begge
vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i ulige årstal, og
kassereren i lige årstal. Genvalg kan finde sted.
2. 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Så vidt muligt afgår 3 i
ulige årstal og 4 i lige årstal. Genvalg kan finde sted. Blandt de 7
medlemmer vælges 1 sekretær, samt formændene for hver af de af
bestyrelsen nedsatte udvalg.
3. En 1. og en 2. suppleant, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.
Bestyrelsen udarbejder en organisationsplan, hvori som minimum skal indgå
flg. udvalg:
– Ungdomsafdeling
– Sejlerskole
– Havneudvalg (Stige Ø)
– Korshavnudvalg
– Bygningsudvalg
§ 14. Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling
på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller
hensigtsmæssigt, samt når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer,
hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme
afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger udarbejdes referat, som
godkendes af bestyrelsen.
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§ 15. Repræsentation, tegningsret og hæftelse
Klubben tegnes af bestyrelsen ved formanden. Ved økonomiske dispositioner
(låneoptagelse, køb, salg, pantsætning af fast ejendom og løsøre) kræves dog
underskrift af formanden og næstformanden i forening, eller en af disse i
forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren til i forbindelse klubbens
almindelige drift at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid
hørende formue. Der påhviler således ikke klubbens medlemmer eller
bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 16. Regnskabsår og revision
Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen skal inden 1. februar 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.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 1 uge
før generalforsamlingens afholdelse.
§ 17. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3
af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 18. Klubbens ophævelse
Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed
særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse
kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes snarest herefter til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan
træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig - med almindelig stemmeflerhed træffes beslutning om, hvorledes klubbens formue, herunder fast ejendom og
løsøre, skal anvendes til ideelle, søsportslige formål inden for børne- og
ungdomsarbejdet i Odense kommune.
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Vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 15. juni 1911.
Ændret ved ordinære generalforsamlinger den 21. februar 1933 og den 22. september 1937,
samt ekstraordinær generalforsamling den 2. august 1940 og ordinære generalforsamlinger
den 17. september 1943, den 25. februar 1948, den 20. februar 1955, den 23. februar 1958,
den 17. september 1958, den 19. september 1963, den 29. september 1976, den 21. februar
1993, den 22. september1993, den 26. september 2001, den 20. februar 2005, den 24.
februar 2008, den 22. februar 2009, den 26. februar 2012, den 24. februar 2013, den 22.
februar 2015, og senest den 23. februar 2020.
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