Bådforeningen af 12. april 1978
Vedtægter
§ 1. Navn
Foreningens navn er: Bådforeningen af 12. april 1978
Hjemsted: Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.
Adresse: Foreningens adresse er adressen på den til enhver tid valgte
formand/korresponderende reder.
§ 2. Formål
Bådforeningen af 12. april 1978 har til formål at tilbyde kulturhistoriske oplevelser samt
natur- og friluftsoplevelser på havet gennem vedligehold og drift af snurrevodskutteren
ANNA ELISE bygget 1932 i Nordby på Fanø.
Det er ligeledes Bådforeningens formål at vedligeholde og formidle traditionelle
sømandsfærdigheder og håndværk gennem brug af … og sejlads med … ANNA ELISE.
Bådforeningen ønsker at bevare og drive ANNA ELISE som en levende og sejlende kulturarv.
Endvidere er det Bådforeningens formål at tilbyde sine medlemmer en aktiv og engagerende
fritid gennem deltagelse i foreningens aktiviteter. Bådforeningen ønsker at binde yngre og
ældre generationer sammen i et kultur- og aktivitetsfællesskab, hvor interesse, aktivitet,
livskvalitet og meningsfuld tilværelse er de bærende begreber.
Endelig er det Bådforeningens formål i foreningens lokalområde at udbrede kendskabet til
kulturen omkring gamle træskibe.
§ 3. Medlemskab
Der findes to typer medlemskab: Aktive medlemmer og passive medlemmer.
Stk. 2. Som aktivt medlem kan optages myndige personer, der erklærer sig villige til at leve
op til foreningens formål, og som ønsker et aktivt engagement i foreningen.
Stk. 3. Ved indmeldelse betaler et aktivt medlem 3 måneders kontingent og derefter
månedligt kontingent hver måned forud.
Stk. 4. Af aktive medlemmer forventes en entusiastisk indstilling til foreningens arbejde og
formål samt til den til enhver tid nødvendige arbejdsindsats for restaurering, vedligehold og
sejlads.
Stk. 5. Det tilstræbes
• at aktive medlemmer har eller ønsker at opnå sønæringsbevis som yachtskipper af 3.
grad, begrænset duelighedsbevis i motorpasning samt certifikat til VHF, samt
• at aktive medlemmer også er medlem af TræskibsSammenslutningen.
Stk. 6. Som passivt medlem kan optages enhver person, der ønsker at støtte foreningens
formål og arbejde.
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§ 4. Sejlads
Kun medlemmer må sejle med ANNA ELISE
Stk. 2. På enhver sejlads skal ANNA ELISE være bemandet med en skipper og en
bedstemand.
Stk. 3. ANNA ELISE må kun føres af en skipper, der er godkendt af foreningens bestyrelse, og
som minimum har sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad.
Stk. 4. Bedstemanden skal som minimum have bestået duelighedsprøve for fritidssejlere.
Stk. 5. Enten skipperen eller bedstemanden skal have gyldigt VHF-certifikat.
Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder de økonomiske retningslinjer (sejladspriser,
brændstofudgifter, havneanløbsudgifter) for sejlads med ANNA ELISE.
§ 5. Regnskab og kontingent
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.
§ 6. Udmeldelse
Aktive medlemmer kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til den 1. i en
måned. Udmeldelsen skal varsles skriftligt til bestyrelsen. Forud indbetalt kontingent
tilbagebetales ikke.
Stk. 2. Passive medlemmer kan udmelde sig af foreningen med øjeblikkeligt varsel til enhver
tid. Forud indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
§ 7. Eksklusion
Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal ekskludere et medlem, hvis vedkommende groft
tilsidesætter et pålæg fra bestyrelse eller generalforsamling, eller hvis medlemmet er i mere
end 6 måneders kontingentrestance.
Stk. 2. En eksklusion kan af den ekskluderede indankes til bedømmelse på foreningens
ordinære generalforsamling, hvor den kan forkastes med 2/3 flertal af de fremmødte
medlemmer.
§ 8. Generalforsamling
Generalforsamlingen udgøres af de aktive medlemmer og er foreningens højeste
myndighed.
Stk. 2. Stemmeret på generalforsamlingen har de aktive medlemmer, der har været medlem
af foreningen i minimum 3 måneder.
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Stk. 3. De aktive medlemmer har stemmeret i forhold kontingentstørrelse. Således har hvert
medlem 1 stemme pr. påbegyndt 100 kr. i månedligt kontingent.
Stk. 4. Skriftlig fuldmagt kan anvendes på en ordinær generalforsamling. Dog skal
fuldmagten være givet til et andet aktivt medlem, og hvert fremmødt aktivt medlem kan kun
stemme med én fuldmagt.
Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første søndag i marts.
Stk. 6. Formanden/korresponderende reder indkalder til generalforsamling og udsender
dagsorden senest 21 dage før mødedato samt udsender dagsorden, der skal indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab.
Bestyrelsens plan for foreningens arbejde i kommende år, herunder
a. medlemsmøder,
b. større arbejder,
c. sejladser, samt
d. forslag til budget og kontingenter.
Vedtagelse af budget og kontingenter.
Valg til tillidsposter:
a. Formand, der samtidig fungerer som korresponderende reder (vælges for 2 år
på ulige år).
b. Næstformand (vælges for 2 år på lige år).
c. Kasserer (vælges for 2 år på lige år).
d. Et bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år på lige år).
e. Et bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år på ulige år).
f. En bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år).
g. Revisor (vælges for 1 år).
h. Revisorsuppleant (vælges for 1 år).
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Stk. 7. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af bestyrelsen eller
mindst 10 medlemmer begærer det.
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, og i
indkaldelsen skal dagorden oplyses. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt til ekstraordinære
generalforsamlinger.
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§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab.
Stk. 2. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.
§ 10. Foreningens opløsning
Forslag om foreningens opløsning og/eller salg af foreningens aktiver kan stilles af en enig
bestyrelse eller af 10 medlemmer, som fremsender deres forslag til bestyrelsen, der senest
30 dage derefter skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 8, stk. 7,
hvor forslaget skal behandles som eneste punkt på dagsordenen.
Stk. 2. På den generalforsamling, hvor en eventuel opløsning og/eller salg af foreningens
aktiver behandles, skal 4/5 af foreningens aktive medlemmer være fremmødt. Fuldmagter
kan ikke anvendes.
Stk. 3. Såfremt 4/5 af foreningens aktive medlemmer ikke er fremmødt, skal der med endnu
mindst 21 dages varsel indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med samme
stillede forslag, og denne generalforsamling er herefter beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte. Fuldmagter kan ikke anvendes.
Stk. 4. Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning og/eller salg af foreningens
aktiver kræves et flertal på mindst ¾ af de fremmødte aktive medlemmer.
§ 11. Overgangsbestemmelser
For de aktive medlemmer, der inden vedtagelsen af nærværende vedtægter var
andelshavere i foreningen, gælder følgende overgangsbestemmelser:
1. Indtil disse medlemmers kontingent er på niveau med nye aktive medlemmers
kontingent, er udmeldelsesvarslet 12 måneder, i hvilken periode man betaler
kontingent.
2. Andele konverteres til indlån til foreningen, af hvilke der beregnes årlig rente, som
udbetales til andelshaveren hvert år.
3. Disse indlån nedskrives med 1.000 kr./år hvert år pr. 1. januar.
4. Restindlån (tidligere restandele) udbetales ved udmeldelsesvarslets udløb.
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 25. januar 2001
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 8.februar 2007
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 14. februar 2008
Ændret på den ordinære admiralsforsamling d. 24. februar 2011
Ændret på den ordinære admiralsforsamling d. 26. februar 2015
Ændret på ekstraordinær admiralsforsamling d. 6.maj 2017
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 28. februar 2019

______________________________________________
Helsingør d. 28. februar 2019, dirigent Gunnar Svendsen
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