
Vedtægter for 
Nibe Sejlklubs Venner                                          

Seneste vedtægtsændringer: marts 2019. 
 
§ 1 
Navn: 
Foreningens navn er Nibe Sejlklubs Venner. 
Foreningen er hjemmehørende i Aalborg kommune. 
 
§ 2 
Medlemskab: 
Enhver, der søger optagelse i foreningen kan blive medlem. 
Der findes ingen begrænsninger af nogen art i forbindelse med medlemskabet. 
Tidligere medlemmer af Nibe Sejlklub eller Nibe Sejlklubs Ungdomsafdeling, som er 
ekskluderet på grund af manglende betaling af kontingent, kan nægtes medlemskab af 
Nibe Sejlklubs Venner. 
 
§ 3 
Formål: 
Foreningens formål er gennem støtte til Nibe Sejlklub at fremme interessen for sejlsport. 
Dette sker ved, at foreningen indsamler midler til dette støttearbejde. 
Nibe Sejlklub skal ikke have nogen direkte indflydelse på foreningens drift. 
De indsamlede midler anvendes i Nibe Sejlklub/Nibe Sejlklubs Ungdomsafdeling, efter 
beslutning truffet af Nibe Sejlklubs Venners bestyrelse. 
 
§ 4 
Kontingent: 
Foreningens medlemmer betaler kontingent for et år ad gangen. 
Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen efter forudgående 
indstilling. 
 
§ 5 
Ordinær generalforsamling: 
Ordinær generalforsamling afholdes i foreningen hvert år. 
Generalforsamlingen holdes i marts måned. 
Generalforsamlingen afholdes i Aalborg Kommune, efter forudgående indvarsling. 
Foreningen beslutter selv om indvarslingen skal ske ved almindelig indkaldelse af hvert 
medlem, opslag i klubhuset eller ved annoncering via medlemsbladet eller på 
hjemmesiden. 
Indkaldelsesvarsel er mindst 3 uger. 
Dagsorden skal bekendtgøres mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdes på 
tilsvarende måde. 
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 
Forslaget optages da i dagsordenen. 
 
 
 



§ 6 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Eventuelt valg af en bestyrelsessuppleant 
8. Eventuelt 

 
§ 7 
Generalforsamlings forløb: 
Generalforsamlingen vælger indledningsvis en dirigent. 
Dirigenten leder hele generalforsamlingen. 
Stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer uden begrænsninger. 
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde, og således ikke gennem fuldmagt. 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed mellem de 
fremmødte. 
Som medlem af foreningen har bestyrelsen også stemmeret. 
Afstemninger foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning. 
Ønsker blot et medlem skriftlig afstemning, kan dette kræves. 
 
§ 8 
Bestyrelsen: 
Foreningens bestyrelse består af 3 - 7 medlemmer. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 
Bestyrelsen afgår på skift, således at der hvert år er halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne på valg. 
Ved første valg efter vedtagelse af nærværende vedtægter er halvdelen (der rundes op 
ved ulige antal) med de højeste stemmetal valgt for 2 år, medens de øvrige alene for 1 år. 
Eventuelle bestyrelsessuppleant vælges for 1 år ad gangen. 
Til revisor og revisorsuppleant udpeges den til enhver tid valgte revisor og 
revisorsuppleant i Nibe Sejlklub. 
Genvalg vil altid kunne finde sted. 
 
§ 9 
Konstituering: 
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest muligt efter generalforsamlingen. 
Bestyrelsen vælger en formand, en kasserer, en sekretær, hvorefter øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er menige medlemmer. 
Bestyrelsen føre en løbende forhandlingsprotokol med referater fra bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger. 
Kassereren har pligt til at føre en omhyggelig medlemsfortegnelse over foreningens 
medlemmer. 
Kassererhvervet kan samordnes med kassererhvervet i Nibe Sejlklub. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når der er over halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer tilstede. 



 
§ 10 
Bestyrelsens administration: 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Bestyrelsen handler under ansvar overfor den årlige generalforsamling, men bestyrelsen 
kan træffe beslutninger i enhver henseende, bortset fra store økonomiske anliggende – de 
være sig køb og salg af fast ejendom, pantsættelse m.v. 
Disse store økonomiske anliggender skal generalforsamlingen forud have givet 
bestyrelsen sin bemyndigelse til. 
Bestyrelsens beslutninger træffes i alle forhold ved almindelig stemmeflertal. 
Bestyrelsen tegnes i alle ikke økonomiske anliggender af formanden alene. 
I økonomiske anliggender af mindre karakter tegnes bestyrelsen af formanden og 
kassereren. 
Intet bestyrelsesmedlem vil kunne kræves enstemmighed i bestyrelsen ved nogen 
beslutning. 
I alle anliggende hæfter foreningen med foreningens formue. Intet bestyrelsesmedlem 
påtager sig nogen personlig forpligtigelse/hæftelse i forbindelse med foreningens drift. 
 
§ 11 
Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst to 
bestyrelsesmedlemmer i foreningen. 
Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere indkaldes af mindst 175 af foreningens 
medlemmer.  
I begge tilfælde skal de, der ønsker generalforsamlingen, fremsende skriftlig begæring til 
foreningens formand med dokumentation for, at de opfylder kravene i nærværende 
bestemmelse. 
Anmodningen skal endvidere være ledsaget af et forslag til en dagsorden, ligesom temaet 
for den ekstraordinære generalforsamling bør angives. 
Foreningens formand har pligt til at gennemføre et bestyrelsesmøde inden maksimum 1 
måned fra modtagelsen af anmodningen. 
Indenfor højst yderligere 14 dag har bestyrelsen herefter pligt til, at indkalde til 
generalforsamling efter de bestemmelser, der følger af reglerne om ordinær 
generalforsamling, jævnfør § 5. 
 
§ 12 
Foreningens opløsning: 
Opløsning af foreningen kan alene ske ved beslutning truffet på en ordinær 
generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. 
Ved en sådan beslutning, kræves der et kvalificeret flertal, bestående af mindst ¾ af de på 
generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer. 
Herudover skal antallet af stemmer for en opløsning mindst udgøre halvdelen af 
foreningens samlede stemmetal. 
Det er tilstrækkeligt med én generalforsamling, hvis de ovenfor anførte stemmetal er 
opnået. 
Som en særlig bestemmelse er det besluttet, at Nibe Sejlklubs bestyrelse indvarsles til at 
overvære generalforsamlingen, hvis punktet om opløsning af foreningen er på 
dagsordenen. 



Indkaldes bestyrelsen i Nibe Sejlklub ikke, vil en opløsningsbeslutning være ugyldig. 
Nibe Sejlklubs bestyrelse har dog ingen stemmeret på generalforsamlingen. 
Hvis foreningen bestyrelse opløses som ovenfor anført vil foreningens eventuelle 
økonomiske midler, papirer m.v. overgår til Nibe Sejlklub. 
 
§ 13 
Vedtægtsændringer: 
Eventuelle vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling ved almindelig 
stemmeflertal. 
Der stille ikke krav til noget kvalificeret flertal, men spørgsmålet om vedtægtsændringer 
skal fremhæves særskilt ved indkaldelsen til generalforsamlingen, som et ekstraordinært 
punkt. 
 
§ 14 
Regnskabsår og revision: 
Foreningens regnskabsår følger til enhver tid regnskabsåret for Nibe Sejlklub. 
Driftsregnskab og status skal forelægges på den ordinær generalforsamling, og dette skal 
være påtegnet af den valgte revisor. 
Den valgte revisor skal hvert år i god tid inden generalforsamlingen have mulighed for en 
gennemgang af det samlede regnskabsmateriale og kontrollere bilag, beholdninger m.v. 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Nibe Sejlklubs Venner den 
13.03.1997. 
Erik Møller 
Børge Nygaard 
Ellen Nielsen 
 
Den nyvalgte bestyrelse på generalforsamlingen marts 2012 tiltræder ovenstående 
vedtægter. 
Ole Friederich 
Lene Åbom 
Lis Nielsen 
Birgitte Kold-Andersen 


