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§ 1. Klubbens navn og hjemsted. 

1. Klubbens navn er Frederiksværk Motorbådsklub med 
hjemsted i Frederiksværk. 
Stiftende generalforsamling blev afholdt i maj 1960. 

§ 2. Formål. 

1. Klubbens formål er at skabe interesse for fritidssejlads 
og de dertil knyttede aktiviteter, samt arbejde for sikkerhed 
til søs. Derudover at varetage medlemmernes interesser 
over for offentlige myndigheder, virksomheder og andre, 
samt at samarbejde med de øvrige søsportsorganisationer 
om at øve mest mulig indflydelse på søsportens fremtidige 
betingelser i Frederiksværk. 

  

  

§ 3. Højere instanser. 

1. Klubben kan tilsluttes en overordnet organisation med 
samme interesseområder som klubben. Såfremt en sådan 
tilslutning indebærer kontingentbetaling til organisationen, 
eller på anden måde forpligter klubbens medlemmer, skal 
såvel indmeldelse som udmeldelse vedtages på en general- 
forsamling. Vedtagelse kan kun ske med et flertal på 2/3 
af de fremmødte på generalforsamlingen. 

  

§ 4. Medlemskab. 

1. Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til et 
bestyrelsesmedlem. 

  
  

2. Alle som har interesse i klubbens aktiviteter,kan optages som  
aktiv B medlem og opnår herved ret til køb/leje af bådplads  
i Frederiksværk lystbådehavn. 
Aktive B medlemmer  kan benytte/leje klubhuset, og deltage i 
klubbens aktiviteter. Aktive B medlemmer har IKKE stemmeret på    
klubbens generalforsamling. 

  
  

  
  

3. Medlemmer som har bådplads og stemmeret  
i Frederiksværk Havns AMBA bliver A medlemmer og har stemmeret   
på klubbens generalforsamling. 
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4. Ægtefæller/samlevere til aktive medlemmer kan for et særligt  
kontigent  opnå samme status som deres ægtefæller/samlever. 

5. Medlemmer som har stemmeret bevarer stemmeretten sålænge 
de er medlemmer i klubben. 

§ 5. Kontingent. 

  
  

1. Det årlige kontingent dækker perioden 1/4 til 31/3. 
Betaling af kontingent skal ske senest den 31/3. 
Betalingen kan ske i klubhuset på dato fastsat af bestyrelsen 
eller ved benyttelse af girokort der tilsendes umiddel- 
bart efter denne dato af kassereren. 
Dato for indbetaling i klubhuset meddeles sammen 
med indkaldelse til generalforsamling. 

  2. Ved indmeldelse i klubben efter ordinær indbetalingsdato, 
betales kontingent for indeværende kvartal samt resterende 
kvartaler frem til førstkommende ordinære kontingentår. 
Medlemskab er først gyldigt, når kontingent er indbetalt. 

  3. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. 

  
  

4. Kontingent som ikke er indbetalt den 30/4 vil blive opkrævet skrift-  
ligt sammen med et tillægsgebyr på 20 % af det 
skyldige beløb. Dersom opkrævningen ikke betales inden 

  den 15/5 slettes vedkommende som medlem og har derefter   
intet krav på klubben eller dens midler. 

  

5. Henstand med betaling af kontingent kan i særlige tilfælde, 
som sygdom og lignende, bevilges ved skriftlig ansøgning 
til klubbens kasserer inden den 31/3.   

§ 6. Medlemspligter. 

1. Det er ethvert medlems pligt at efterleve klubbens 
vedtægter og regler. 

  
  

2. Medlemmerne er pligtige til skriftligt at meddele klubbens kasserer 
adresseændring umiddelbart efter flytning. 
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  3. Klubben har uden offentlig støtte bekostet og opført klubhuset. 
Det anses derfor som en æressag, at alle har gavn heraf 
og yder sit bidrag til yderligere udbygning og vedligeholdelse. 
Alle aktive medlemmer har pligt til at yde mindst 1 dags 
ubetalt arbejde om året, i det omfang bestyrelsen skønner 
det nødvendigt for huset og områdets vedligeholdelse og 
udbygning. Ved sådanne arbejder vil bestyrelsen udsende 
meddelelse om hvilke dage det foregår. 

  

  4. Et medlem kan slettes ved overtrædelse af vedtægter og 
regler. Dette kan kun foretages af en enig bestyrelse. 
Medlemmet har ret til at redegøre for sin sag over for den 
samlede bestyrelse og medlemmet kan få sin sag behandlet 
på førstkommende generalforsamling. 

§ 7. Udmeldelse af klubben. 

1. Udmeldelse af klubben kan foregå ved henvendelse til kassereren. 
Udmeldelse har ikke tilbagevirkende 
kraft og medlemmet har herefter intet krav på klubben eller 
dens midler. 

§ 8. Bestyrelsen 

1. Foreningen bestemmer selv antallet af bestyrelsesmedlemmer, der 
dog altid skal have et ulige antal, og bestå af minimum 5 aktive med- 
lemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. 
Formand og kasserer vælges særskilt, mens de resterende medlem- 
mer vælges uden portefølje. 
Valgperioden er normalt 2 år, hvor en del af bestyrelsen kan vælges i   
lige år og resten i ulige år, dog således at formand og kasserer aldrig 
er på valg samme år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær 
og næstformand samt udvalg efter behov. 

  

  2. Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en toårig 
periode. 

  3. Bestyrelsen modtager intet honorar for arbejdet. Dokumenterede 
udgifter betales af klubben. 

4. Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang om måneden, 
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men kan dog indvarsles af formanden med 8 dages varsel. 
Formanden udarbejder dagsorden for bestyrelsesmøderne. 
I øvrigt kan alle sende forslag til formanden, som så drager 
ansvar for, at de behandles på førstkommende bestyrelses møde. 

5. Sekretæren udarbejder referat af møderne. Kopi af referatet fore- 
findes i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside.   

6. Formanden tegner klubben tillige med et af de øvrige bestyrelses- 
medlemmer. 
Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. 

7. Væsentlige ændringer i havne- og klubforhold som vil medføre 
større økonomiske udgifter skal forelægges en ordinær 
eller ekstraordinær generalforsamling. 

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrel- 
sesmedlemmerne er til stede. Halvdelen skal altid udgøres af et ulige 
antal. Dvs 3 af 5, 5 af 7 osv.   

9. Til afgørelse af evt. afstemning i bestyrelsen benyttes almindeligt 
    flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.   

§ 9. Generalforsamling. 

1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 

  
  

2. Generalforsamlingen afholdes i februar måned og ind- 
varsles skriftligt til medlemmerne/eller på mail oplyst til klubben med   
mindst 14 dages varsel. 

  3. Dagsorden for generalforsamling: 
1. Valg af ordstyrer. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning. 
4. Udvalgenes beretning. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Godkendelse af budget. 
8. Valg af bestyrelse, 2 revisorer og udvalgsmedlemmer. 
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9. Pause. 
10. Vedtagne beslutninger oplæses. 
11. Eventuelt.   

4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden 
i hænde senest den 31/12 og sådanne skal udsendes sammen med   
indkaldelse til generalforsamlingen. 

  

  5. Afstemning foretages ved håndsoprækning, men såfremt 
blot 1 medlem ønsker det, foretages afstemning skriftligt. 
Almindelige afgørelser træffes ved simpelt flertal. 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de 
fremmødte stemmer for. Forslag som medfører væsentlige 
ændringer i havne- og klubforhold, og som vil medføre 
større økonomiske udgifter, kan kun vedtages såfremt 
mindst 1/3 af klubbens medlemmer stemmer for. Hvis ikke 
forslaget vedtages kan det behandles på en ekstraordinær 
generalforsamling. 

  
  

  

  
  

6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 
1/3 af klubbens aktive medlemmer, eller mindst 3 medlemmer 
af klubbens bestyrelse ønsker det. Indvarsling foretages 
skriftligt med mindst 14 dages varsel, bilagt forslag som skal 
behandles. Forslag kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer for. 

  

§ 10. Regnskab 

1. Regnskabet følger kalenderåret. 

  2. Bestyrelsen kan få et beløb til dækning af professionel 
rådgivning, dog skal beløbets størrelse være så det ikke 
kommer til at udgøre honorar for den løbende bogføring. 
Kassererens arbejde er, at føre regnskab over klubbens 
indtægter og udgifter, udfærdige årsregnskab og, i samråd 
med klubbens bestyrelse, drage omsorg for at klubbens 
likvide midler er anbragt til den bedst mulige forrentning. 
Udbetalinger foretages i størst muligt omfang ved bankoverførsler 
for at begrænse kassebeholdningen. 
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  3. Revideret regnskab fremsendes sammen med indkaldelse til 
den ordinære generalforsamling. 
Regnskabet fremsendes i hovedtal. 

  4. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for en     
toårig periode.  Valget tilrettelægges så begge revisorer aldrig er på 
valg samme år. 
Herudover vælges en revisorsuppleant for en etårig periode. 

§ 11. Udvalg 

1. Der er fast nedsat et fest- og turudvalg samt et bladudvalg. 
Derudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg efter behov. 

  2. Fest- og turudvalget består af 1 bestyrelsesmedlem og 
4 medlemmer uden for bestyrelsen. 
Sidstnævnte 4 vælges på generalforsamlingen for 1 år ad 
gangen. 2 af disse tiltræder straks og 2 den 1. oktober. 
Udvalget konstituerer sig selv med formand. Fest- og 
turudvalget udarbejder program over fester, sammenkomster 
og fællessejladser. 
Disse programmer samt priser skal godkendes af bestyrelsen 
og under behandlingen har udvalget fuld tale og stemmeret. 
Der skal ikke afregnes med festkonto for mindre arrangementer, 
såsom klubaftener og lignende. 

  

§ 12. Klubbens opløsning. 

1. Klubben kan kun opløses. såfremt det vedtages på en 
generalforsamling af mindst 2/3 af klubbens stemme- 
berettigede. 

  

  2. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue, 
herunder fast ejendom og løsøre, først anvendes til dækning 
af klubbens gæld. Overskydende formue anvendes efter 
generalforsamlingens nærmere bestemmelse til fremme af 
den danske motorbådssport. 
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