
 

 

Tegning og hæftelse 
 
§ 39 

Klubben forpligtes og tegnes udadtil af formand og kasserer i forening. 
Ved formandens eller kassererens forfald tegnes klubben af 2 bestyrelses-
medlemmer i forening med formanden eller kassereren. 
 
§ 40 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse overhovedet for 
de klubben påhvilende forpligtelser. 
 
 

Opløsning 
 
§ 41 

Sejlklubben BUGTEN Aarhus, kan ikke ophæves, så længe 10 stemmeberettigede 
medlemmer stemmer mod dens ophævelse. Denne paragraf kan ikke ophæves 
eller udelukkes. 
 

Ved ophævelse af klubben beslutter den ophævende generalforsamling, hvorledes 
der skal forholdes med klubbens aktiver. Evt. overskydende midler skal dog gå til 
det lokale fritids- og kulturliv. 
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Navn og stander 
 
§ 1 

Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted 
er Aarhus. 
 
§ 2 

Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. 
 
 

Formål 
 
§ 3 

Klubbens formål er: 
 

1. At fremme lyst- og kapsejlads.  
2. At arrangere og afholde kap- og fællessejladser.  
3. At arrangere og afholde kurser og lignende i tilknytning til sejlads.  
4. At arrangere og afholde sammenkomster og møder til fremme af 

sammenholdet mellem medlemmerne.  
5. At fremme og varetage ungdomsarbejde.  

 
 

Medlemmer 
 
§ 4 

Optagelse som medlem af Afd. 1 og 2 sker ved tilmelding og betaling af 
kontingent via hjemmesiden – eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 
Medlemmet opnår gyldigt medlemskab af klubben fra tidspunktet for første 
kontingentindbetaling. 
Optagelse som medlem af Afd. 3 kan kun ske efter bestyrelsens godkendelse. 
 
§ 5 

Som medlemmer kan optages kvinder og mænd, der er fastboende i Danmark 

eller har dansk statsborgerskab. 
 
§ 6 

Klubben består af 3 afdelinger: 
 

Afdeling 1: Aktive medlemmer. 
Afdeling 2: Ungdomsmedlemmer under 18 år. 
Afdeling 3: Passive medlemmer. 

 
Alle der er medejer af et fartøj på BUGTEN’s fartøjsstation skal være medlem af 
afdeling 1. 

Medlemmernes stemmeret 

 
§ 33 

Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det. 
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, idet fuldmagt dog kun kan gives til et 
andet medlem, og hvert medlem kun kan medbringe og stemme på én fuldmagt. 

 
§ 34 

Medlemmer opnår stemmeret efter ét års medlemskab af klubben. 
Medlemmer af afdeling 2 og 3 har ikke stemmeret. 
 
§ 35 

Generalforsamlingen kan kun træffe gyldig beslutning, når mindst 15 stemme-
berettigede medlemmer er til stede. 
 
§ 36 

Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede stemmer herfor. Er der ikke mødt mindst 15 
stemmeberettigede medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor 
afstemningen foretages uanset det mødte antal stemmeberettigede medlemmer. 
 

Alle øvrige beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal. 
 

 

Regnskabet 
 
§ 37 

Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 
 
§ 38 

Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 
2 år ad gangen. 
Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 
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Generalforsamlingen 
 
§ 25 

Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år i 
Aarhus i februar måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved 
annoncering på hjemmesiden, ved opslag i klubhuset samt via mailingliste med 
angivelse af dagsorden. 
 
§ 26 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, der er pligtig her til, 
når over halvdelen af bestyrelsen eller mindst 15 af klubbens medlemmer skriftligt 
forlanger dette med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær 
generalforsamling ved annoncering på hjemmesiden, ved opslag i klubhuset samt 
via mailingliste. 
 
§ 27 

Kun medlemmer med gyldigt medlemskab har adgang til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan undtagelsesvist tillade ikke-medlemmer at overvære general-
forsamlingen. 
 
§ 28 

Senest 8 dage inden generalforsamlingen fremlægges årsregnskabet med 
revisions-påtegning til eftersyn hos formanden. 
 
§ 29 

Forslag, der ønskes bragt under afstemning på generalforsamlingen, skal skriftligt 
være indgivet til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. 
 
§ 30 

Generalforsamlingen kan ikke træffe bindende afgørelse i spørgsmål, der ikke er 
optaget på dagsordenen. 
 
§ 31 

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. 
 
§ 32 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
 

1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  
2. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og fremlæggelse af 

budget. 
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter herfor. 
4. Valg af revisorer. 
5. Indkomne forslag. 
6. Eventuelt. 

 

§ 7 

Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra 

bestyrelsen.  

Kontingentet for Afdeling 2: Ungdomsmedlemmer under 18 år og Afdeling 3: 
Passive medlemmer udgør til enhver tid halvdelen af kontingentet for Afdeling 1: 
Aktive medlemmer. 
 
§ 8 

Kontingent opkræves med forfald den 1. januar. 

Manglende betaling anses som en udmeldelse af klubben. 
 
§ 9 

Bestyrelsen kan helt eller delvist fritage medlemmer for betaling af kontingent, 
såfremt medlemmet på grund af langvarig sygdom, uddannelse, vedvarende 
indtægtsnedgang eller lignende er ude af stand til at betale. 
Kontingentfritagelsen bevilges for et år af gangen. 
 
§ 10 

Æresmedlemmer optages efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen, når 
2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Et æresmedlem har stemmeret, men er 
kontingentfri. 
 
§ 11 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 31. december til ophør med 
årets udgang. 
 
§ 12 

Et medlem, der ved ord eller handling skader klubben og dens renommé, kan af 
bestyrelsen ekskluderes som medlem med øjeblikkelig virkning. Den ekskluderede 
kan dog appellere afgørelsen til den førstkommende generalforsamling og der 
mundtligt eller skriftligt forelægge sin sag. 
Genoptagelse som medlem kan kun finde sted på generalforsamling, når 2/3 af de 
fremmødte stemmer herfor. 
Medlemmer, der ekskluderes, og som har plads på fartøjsstationen, mister tillige 
deres bådplads. 
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Fartøjer / fartøjsstation 
 
§ 13 

Ethvert sejlførende fartøj, der udelukkende anvendes til lystsejlads, som anses for 
sødygtigt samt holdes i yachtmæssig stand, kan tildeles en plads på 
fartøjsstationen. Fartøjsinspektøren afgør, hvorvidt en båd størrelsesmæssigt er 
egnet til de enkelte pladser på fartøjsstationen. 
 

Medlemmer fra og med 1975, som får tildelt en plads på fartøjsstationen eller i 
øvrigt sejler under klubbens stander, skal mindst have erhvervet Søfartsstyrelsens 
duelighedsbevis. Både, som har en plads på fartøjsstationen, eller som i øvrigt 
sejler under klubbens stander, skal have ansvarsforsikring. Fartøjsinspektøren kan 
kræve såvel duelighedsbevis som gyldig kvittering for forsikringspræmie forevist. 
 

Medlemmerne skal i et og alt rette sig efter fartøjsinspektørens anvisninger. 
 
§ 14 

Plads på fartøjsstationen tildeles af bestyrelsen efter medlemmets anciennitet, 
regnet fra tidspunktet for første kontingent betaling som medlem af afdeling 1 
eller 2. Det er en forudsætning for at få tildelt og beholde en plads, at medlemmet 
er ejer/medejer af en båd, der er egnet til pladsen. 
 
Hvert medlem kan kun tildeles én plads på fartøjsstationen. 
 
Såfremt et medlem midlertidigt ikke har behov for en tildelt plads, kan 
vedkommende holde pladsen reserveret i indtil ét år. I reservationstiden skal 
pladslejen fortsat betales af medlemmet, medens pladsen skal stilles til rådighed 
for klubben. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade forlængelse af reservationstiden. 
 
 

Bestyrelsen 
 
§ 15 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 
 
§ 16 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges 

desuden en 1. og 2. suppleant for 1 år ad gangen.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv - bortset fra formanden og kassereren, der 
vælges af generalforsamlingen.  
 

Formanden og kassereren kan ikke være på valg samme år, ligesom de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer. 
 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, indtræder 
en suppleant i bestyrelsen frem til førstkommende generalforsamling. 
 

Genvalg kan finde sted. 

§ 17 

Bestyrelsen varetager den daglige drift og ledelse af klubben og dens aktiviteter. 
Den daglige drift omfatter ikke dispositioner, der efter klubbens forhold og formål 
er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kræver 
forudgående vedtagelse af generalforsamlingen. 
 
§ 18 

Formanden sammenkalder til alle møder og generalforsamlinger og repræsenterer 
klubben udadtil. 
 
§ 19 

Næstformanden overtager formandens funktioner, når denne har forfald og er i 
øvrigt formanden behjælpelig i dennes arbejde. 
 
§ 20 

Kassereren fører medlemsprotokollen samt klubbens regnskabsbøger, betaler 
klubbens regninger, opkræver kontingent og aflægger årsregnskab tillige med 
budget for det kommende regnskabsår. 
 
§ 21 

Sekretæren opbevarer klubbens arkiver og fører protokollen over det på 
bestyrelses-møder og generalforsamlinger passerede. 
 

§ 22 

Fartøjsinspektøren fører klubbens fartøjsregister, tildeler i samråd med 
bestyrelsen medlemmerne plads på fartøjsstationen og er overfor klubbens 
medlemmer den øverste myndighed i dette spørgsmål i overensstemmelse med 
vedtægterne og drager i det hele taget omsorg for orden på fartøjsstationen. 
 
§ 23 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når 
formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er 
beslutnings-dygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat. 
 
 

Sejladser 
 
§ 24 

Kapsejladser arrangeres og ledes af et kapsejladsudvalg på mindst 4 medlemmer 
samt et bestyrelsesmedlem, der har det økonomiske ansvar overfor bestyrelsen. 
Kapsejladsudvalget udpeges af bestyrelsen. 
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