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Vedtægter for Lynæs Bådelaug 2016
§ 1.
Foreningens navn er Lynæs Bådelaug. Foreningens hjemsted er
Lynæs, Halsnæs Kommune.
§2
Lynæs Bådelaug har til formål at varetage medlemmernes interesser i Lynæs
Havn. At deltage i og være repræsenteret i udvalg vedrørende havnens drift.
At skabe rammer for foreningsliv, og fremme medlemmers kendskab til sejlog motorbådssport.
§3
Adgang til medlemsskab har enhver person, der har interesse for laugets
formål, dog således, at kun et medlem fra hver bådplads har stemmeret ved
generalforsamlinger. Det stemmeberettigede medlem er defineret som
pladsmedlem.
§4
Det af generalforsamlingen fastsatte årskontingent skal betales forskudsvis til
annonceret dato op til generalforsamlingen. Kun pladsmedlemmer, der har
betalt rettidigt har stemmeret. Har medlemmer ikke betalt senest tre måneder
efter den annoncerede dato, kan bestyrelsen betragte de pågældende som
værende udmeldte. Udmeldelse kan i øvrigt ske på et hvilket som helst
tidspunkt til Laugets postadresse eller et bestyrelsesmedlem, men indbetalt
kontingent vil ikke blive refunderet. Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere
medlemmer, der foretager Laug skadelig virksomhed. Det kræver flertal i
bestyrelsen, og medlemmet skal forinden have lejlighed til at fremføre sit
forsvar. Medlemmet kan endvidere kræve beslutningen forelagt på den
førstkommende ordinære generalforsamling under et særskilt punkt på
dagsordenen og afstemningen skal være skriftlig efter at medlemmet har
fremført sit forsvar. Der skal 2/3 af de afgivne stemmer til for at medlemmet
kan ekskluderes.
§5
Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed. Ordinær
generalforsamling indvarsles med mindst en måneds varsel, og skal afholdes
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hvert år i april måned. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Ønsker
medlemmer at stille forslag til behandling på generalforsamlingen, skal de
være indsendt til bestyrelsen 14 dage før afholdelsen.
§6
Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent for pladsmedlemmer
5. Fastsættelse af kontingent for Laugmedlemmer
6. Behandling af rettidige indkomne forslag
7. A. Valg af formand i lige år
B. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i lige år
C. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i ulige år
D. Valg af bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor og suppleant hvert år
9. Eventuelt
§7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det
påkrævet, og skal indkaldes når mindst 1/3 af pladsmedlemmerne skriftligt
forlanger det. Mindst 2/3 af disse skal give fremmøde ved pågældende
generalforsamling. En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel
som den ordinære generalforsamling..
§ 8.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Dirigenten
afgør hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst 5
stemmeberettigede medlemmer kræver det, skal der holdes skriftlig
afstemning. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til
beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Ved valg af medlemmer til tillidsposter i
Lauget foretages ved stemmelighed endnu en skriftlig afstemning. Hvis der
stadig er stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Der kan stemmes
med max 2 fuldmagter pr. stemmeberettiget medlem.
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§9
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Ved første bestyrelsesmøde foretages
konstituering , idet bestyrelsen vælger næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen bemyndiger kassereren til at benytte Laugets net bank i
foreningens øjemed.
§ 10
Bestyrelsen, der ikke udover kontingentmidler kan forpligtige medlemmerne,
træffer i mangel af enighed sine beslutninger ved afstemning. For at en
beslutning kan være gyldig, skal et flertal i bestyrelsen stemme for.
§ 11
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen indkaldes så ofte
formanden finder det nødvendigt, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
forlanger det.
§ 12
Ændringer i Laugets vedtagne love kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmeberettigede har stemt for vedtagelsen.
Vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts.
Forslag til ændringer udsendes sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
§ 13
Beslutning om ophævelse af Lauget kan kun ske på en generalforsamling
såfremt spørgsmålet herom er optaget som særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutningen herom træffes i så fald ved 2/3 flertal blandt fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. Laugets aktiver skal ved ophævelse af
Lauget overgives til eksisterende foreninger på Lynæs Havn med lignende
formål efter generalforsamlingens beslutning. Ændringer i ovenstående
vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 2010.

Ændringer i ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen
2016
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