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§ 1.
Foreningens navn er Nappedam Bådelaug. Dens hjemsted er Nappedam Lystbådehavn,
Molsvej 33, 8410 Rønde i Syddjurs Kommune.
§ 2.
Klubbens stander er hvid med blå rand, et anker samt bogstaverne N.B. indskrevet i en
cirkel. Standeren må kun føres af både, hvis ejere er aktive medlemmer af foreningen.
Ejes en båd af to eller flere ejere skal alle ejere være aktive medlemmer af foreningen.
§ 3.
Foreningens formål er:
-

At samle søsportsinteresserede og fremme fællesskabet blandt medlemmerne.
At fremme både kap- og tursejlads.
At medvirke til dygtiggørelse af medlemmerne i søsportsmæssig henseende.
At lette adgangen til sejlsport for unge.
At varetage medlemmernes sejlsportsinteresser overfor myndighederne.
At fremme enhver form for vandaktivitet, der er forenelig med Bådelaugets øvrige
aktiviteter.
At eje og drive Nappedam Lystbådehavn, således at havn og bygninger til stadighed imødekommer medlemmernes krav som ramme for medlemmernes søsportsmæssige aktiviteter.

Nappedam Bådelaug kan i klublokalerne drive restaurationsvirksomhed for medlemmerne.
§ 4.
Nappedam Bådelaug er medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idræts Forbund og som
sådan underkastet disse to sammenslutningers love og bestemmelser.
§ 5.
Nappedam Lystbådehavn må kun benyttes af lystfartøjer. Fartøjer der benytter havnen
skal være i fuldt sødygtig stand og skal være udstyret med fornødne hjælpemidler med
henblik på sikkerheden til søs. De i Nappedam Lystbådehavn hjemmehørende fartøjer
skal være behørigt ansvarsforsikrede. Medlemmerne er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende benyttelsen af havneanlægget og bygningerne.
§ 6.
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er
fyldt 18 år.
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Som aktivt eller passivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen
fra 8 år til og med 17 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver
samtykke fra forældre eller værge.
§ 7.
Kontingent, havneafgift, indskud for brugsret til bådplads og eventuelle afgifter for benyttelse af grejrum m.v. fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingent og afgifter opkræves forud for ét år fra 1. januar.
§ 8.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til bestyrelsen inden den 30. september
i et år for at have virkning for det følgende kalenderår. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.
§ 9.
Når et medlem er i restance med kontingent og/eller afgifter pr. 1. marts i et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere medlemmet af bådelauget.
Ingen, der er udelukket på grund af restance til bådelauget, kan optages påny som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til bådelauget.
Bestyrelsen kan i tilfælde af et medlems utilbørlige optræden eller i øvrigt, når særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere medlemmet fra bådelauget. Bestyrelsens beslutning
herom kræver dog, at mindst 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen.
Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse skal vedkommende have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling som et særligt punkt på dagsordenen. I alle tilfælde,
hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem
krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom
han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Generalforsamlingens beslutning om
eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af bådelaugets vedtægter jfr. § 19.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages
som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som
ved beslutning om eksklusion.
§ 10.
Bådpladser kan ikke sælges.
Brugsret til en bådplads kan erhverves af aktive medlemmer. Tildeling af bådplads sker efter bestyrelsens bestemmelse.
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Erhvervelse og bevarelse af brugsret til en bådplads forudsætter, at der er betalt indskud
for bådpladsen, havneafgift samt kontingent.
En pladshaver kan ikke overdrage brugsretten til bådpladsen til andre. Ønskes brugsretten
afhændet, skal den stilles til bestyrelsens disposition, eventuelt med henvisning til en interesseret ny-erhverver af den pågældende bådplads. Når den nye pladshaver har indbetalt
indskud m.v. for pladsen efter gældende takst tilbagebetaler bådelauget den tidligere
pladshaver dennes indskud. Uanset foranstående vil overdragelse af brugsretten til en
bådplads til pladshavers ægtefælle eller livsarvinger kunne ske direkte, idet erhververen,
såfremt denne i øvrigt kan godkendes af bådelauget, indtræder i alle den tidligere pladshavers rettigheder og forpligtelser overfor bådelauget.
Et medlem kan kun erhverve ret til én bådplads. Der kan kun rent undtagelsesvis, hvor
forholdene afgørende taler derfor, af bestyrelsen dispenseres herfra.
Benytter en pladshaver midlertidigt ikke sin bådplads kan udlejning alene ske gennem
Nappedam Bådelaug efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.
Udlejning af bådpladser må ikke ske med fortjeneste.
Bådpladser i havnen må ikke benyttes til erhvervsmæssig udlejning af lystfartøjer.
Pladshavere er stedse forpligtede til at følge havnereglementer m.v. samt bestyrelsens og
havneledelsens anvisninger. Grov eller gentagen tilsidesættelse heraf kan medføre fortabelse af brugsretten til bådpladsen. Fortabes brugsretten herefter eller ophæves brugsretten i øvrigt som følge af pladshavers misligholdelse af forpligtelserne overfor bådelauget,
skal pladshaveren efter bestyrelsens skriftlige påkrav med dags varsel rømme bådpladsen. Henligger fartøjet herefter i havnen vil havneafgift blive opkrævet efter gældende gæstesejlertakst. Nappedam Bådelaug har søpanteret i fartøjet til sikkerhed for ikke erlagte
havneafgifter.
§ 11.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den
højeste myndighed i alle bådelaugets anliggender. Den ordinære generalforsamling, der
afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i
klubhuset og på hjemmesiden. Medlemmer, der har oplyst gyldig mailadresse, vil desuden
få tilsendt skriftlig meddelelse.
Dagsordenen bekendtgøres så vidt muligt sammen med indkaldelsen, og senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indleverede forslag opslås i klubhuset
inden generalforsamlingen.
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§ 12.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter, idet pkt.
7 udgår i ulige år:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt forelæggelse af planer for
det kommende år.
Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Forelæggelse af budget for det kommende år.
Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud m.v.
Valg til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.
§ 13.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Til hver bådplads, hvortil der er betalt indskud, gives én stemme på generalforsamlingen i
spørgsmål vedrørende havnens moler, broer, kajanlæg, bassiner og mastekran, herunder
disses anlæg, drift og finansiering.
I øvrige spørgsmål har alle aktive medlemmer én stemme.
Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagthaver kan repræsentere mere end én fuldmagtgiver.
Stemmeret – herunder ved fuldmagt – kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Kun medlemmer, der ikke er i restance overfor bådelauget, har stemmeret på generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal for så vidt ikke andet
er bestemt i bådelaugets vedtægter.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at
lede forhandlingerne.
Valg til bestyrelsen og eventuelle udvalg foregår, såfremt der er flere kandidater til de enkelte poster skriftligt, øvrige beslutninger sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 3
stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom
til bestyrelsen ledsaget af et dagsordenforslag. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsam-
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lingen afholdes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget forslaget med den ønskede dagsorden. Emner udover de på dagsordenen anførte kan ikke behandles på en
ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på hjemmesiden og ved opslag i
klubhuset. Medlemmer, der har oplyst gyldig mailadresse, vil desuden få tilsendt skriftlig
meddelelse senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen udsendes sammen med indkaldelsen samt opslås i klubhuset.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten og sekretæren.
Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg. Til støtte for bestyrelsen er der nedsat følgende stående udvalg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Havneudvalg
Kapsejladsudvalg
Jolleudvalg
Aktivitets-/Fest-udvalg
Bladudvalg
Kajakudvalg

Generalforsamlingen kan i øvrigt nedsætte særlige udvalg til støtte for bestyrelsen med
henblik på varetagelse af særlige opgaver. Generalforsamlingen kan også bemyndige bestyrelsen til at nedsætte udvalg, som i alle tilfælde arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. For så vidt udvalgsformændene ikke allerede er medlemmer af bestyrelsen, deltager
de i bestyrelsens møder i de tilfælde, hvor deres udvalgsområde ønskes til drøftelse.
Dagsorden for bestyrelsesmøder tilsendes udvalgenes kontaktpersoner.
§ 14.
Bådelaugets daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der tillige repræsenterer bådelauget i alle forhold. Bestyrelsens medlemmer skal alle være stemmeberettigede seniormedlemmer i foreningen. Bestyrelsens beslutninger og foretagne handlinger forpligter bådelauget i henhold ti vedtægterne.
Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 5 øvrige medlemmer. På generalforsamlingen i ulige år vælges formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer samt en bestyrelsessuppleant for en periode på 2 år. I lige år vælges kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer
samt 2 revisorer og en revisorsuppleant, ligeledes for en periode på 2 år. Ved afgang efter
tur kan genvalg finde sted. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. I øvrigt
konstituerer bestyrelsen sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
§ 15.
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Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt
mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre der er tale om eksklusion af et
medlem i henhold til vedtægternes § 9, stk. 3. Ved stemmelighed er formandens eller i
hans fravær næstformandens stemme afgørende.
§ 16.
Bådelauget tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Ved økonomiske dispositioner skal kassererens tegning foreligge.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Bådelauget hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue. Bådelaugets medlemmer,
herunder bestyrelsen hæfter ikke personligt for de bådelauget påhvilende økonomiske forpligtelser.
§ 17.
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Snarest efter regnskabsårets udløb afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status pr. 30.
september til revisorerne.
Regnskabet bekendtgøres for medlemmerne ved opslag i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og
skal være forsynet med revisorernes påtegning.
§ 18.
På den ordinære generalforsamling vælges i lige år for 2 år ad gangen 2 kritiske revisorer
og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling
gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab
og status forsynes med revisorernes påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 19.
Forandringer af bådelaugets vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, idet dog en ændring af vedtægternes § 10 skal
godkendes af Trafikministeriet og ikke gyldigt kan foretages uden Trafikministeriets samtykke
§ 20.
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Bestemmelse om bådelaugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst
½ af bådelaugets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse
kræves, at mindst ¾ af de gyldigt afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på
en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På den afsluttende generalforsamling skal der samtidig træffes bestemmelse om afvikling
af bådelaugets forpligtelser samt hvorledes, der skal forholdes med bådelaugets formue,
herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af bådelaugets opløsning skal den formue, der er i behold fortrinsvis anvendes til
fremme af sejl- og motorbådssporten eller i givet fald til velgørende formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Nappedam Bådelaug.
den 17. november 2022.
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