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§1

Foreningens Navn og hjemsted

Foreningens navn er SEJLFORENINGEN MELLEMFORTET (S/F MELLEMFORTET).
Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
Foreningens stander er hvid med blå spids og med bogstavet M i det hvide feldt.

§2

Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme og vække interesse for al sejllads med lystfartøjer og
lystfiskeri. Dette er opnået ved:




§3

At byde foreningens medlemmer de bedst muglige betingelser for ophaling og
opbevaring af medlemmernes fartøjer.
At hjælpe medlemmerne til rette på enhver mulig måde og bane vejen for dem i
deres udøvelse af sejl- og motorbådssporten.
At varetage driften af foreningens klub- og havnefacilliter.

Medlemskab af organisation

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og Køge bugt Kredsen og er undergivet
disses vedtægter og bestemmelser.

§4

Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage bådejere, der er fyldt
18 år. Medlemskabet omfatter eventuelt ægtefælle/samlever (på samme
medlemsnummer), men én stemme ved afstemninger. Ved død overtager
ægtefælle/samlever eller eventuelt barn automatisk medlemskabet.
Til sikring af medlemmernes tarv er foreningens antal aktive medlemmer med
bådplads begrænset til 80 medlemmer.
Foreningen optager passive seniormedlemmer indenfor 3 kategorier:





Medejere
Passivemedlemmer
Støttemedlemmer

Som medejere kan optages enhver, som er medejere af et fartøj med bådplads i
klubbens regi.
Som passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage personer, der har
været medlem af foreningen i mindst 2 år enten som aktivt medlem, det kan være sig
den person, der står på medlemslisten eller som den part, der indgår på samme
medlemsnummer. Passive medlemmer har fortrinsret fremfor støttemedlemmer til
optagelse som aktive medlemmer med bådplads.
Som støttemedlem af foreningen kan bestyrelsen optage personer, som måtte
interessere sig for og ønske at støtte foreningens arbejde.
Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver
i en alder under 18 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver
skriftelig samtykke fra forældre/værge.
Enhver, der ønsker optagelse i foreningen skal henvende sig til bestyrelsen og udfylde
en optagelsesbegæring, som opslås på klubbens officielle opslagstavle. Hvis ingen
skrifteligt har gjort indsigelse inden 14 dage efter opslaget, optages ansøgeren på det
førstkommende bestyrelsesmøde.
Hvis den der søger optagelse, er blevet ekskluderet af andre søsportsforeninger som
følge af restance eller anden gyldig grund, kan bestyrelsen skrifteligt forlange
forholdet bragt i orden inden optagelse kan finde sted.
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne et medlem, der har
gjort sig særlig fortjent i foreningen, til æresmedlem. Beslutning herom kræver samme
majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr. § 13. Spørgsmål
om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen.

§5

Kontingent

Foreningens indskud og kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære
generalforsamling. Generalforsamlingen kan tillige fastsætte et rykkergebyr ved for
sen indbetaling.
Kontingentet opkræves af kassereren i marts og september for alle medlemmer
halvårsvis forud.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde såsom sygdom, arbejdsløshed o. lign. Efter skriftelig
ansøgning fra medlemmet, indrømme henstand. Medlemmer, der har været medlem i
mindst 10 år og overgår til folkepension, kan søge om kontingentnedsættelse til 50 %.
Ved optagelse betaler aktive medlemmer indskud samt kontingent. Medejere, som
ikke er opført som aktive medlemmer, skal alene betale 1/3 indskud aktivt kontingent.

Støttemedlemmer betaler ved optagelse alene kontingent.
Som passive medlemmer, der tidligere har været aktive medlemmer, som ønsker at
overgå til aktivt medlemskab gælder, at der i indskud betales differencen mellem
indskuddets størrelse, da de overgik til passivt medlemskab og frem til den dag, de
opnår nyt aktivt medlemskab.

§6

Medlemspligter

Det er ethvert medlems pligt at gøre sig bekendt med reglementet for København
Havn, samt at medvirke til udfyldelse af skemaer og/eller formularer, som af
bestyrelsens findes nødvendige for foreningens deltagelse i samarbejde med
myndigheder og andre søsport foreninger.
Det er endvidere medlemmets pligt at overholde foreningens ordensreglement, at
holde sin båd behørigt ansvarsforsikret, i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand samt at
føre foreningens stander og hjemstedsbetegnelse, når båden er i vandet.

§7

Udmeldelse – Eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skrifteligt til foreningens kasserer, inden 1.
marts eller inden 1. september i løbende regnskabsår (vedtaget 27. april 2008 ) og at
det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag,
hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Indskud tilbagebetales ikke.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst
8 dages skrifteligt varsel eksludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som
medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning
dertil, herunder at medlemmet groft tilsidesætter foreningens love, regler eller
anvisninger eller ved foreningens arrangementer sætter sig udover reglerne for
almindelig velanstændighed. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3
af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at
fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på
førstkommende ordinære generalforsamling. 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. Spørgsmålet om eksklusion skal optages
som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved
ændring af foreningens vedtægter. Jfr.§ 16.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun
optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme
majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§8

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved skriftelig meddelelse til medlemmerne. (Vedtaget oktober
2015)
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på
tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være bestyrelsen i hænde skrifteligt senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Adgang og stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været
medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Medejere, passive medlemmer og støttemedlemmer, som ikke er i kontingentrestance,
har adgang til generalforsamlinger og taleret under punkt eventuelt men ikke valgbare
og har ikke stemmeret.
Æresmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen med aktive medlemmers
rettigheder.

§9

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år. (Vedtaget oktober 2015)

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget
for det indeværende år. (Vedtaget oktober 2015)

4.

Behandling af eventuelt indkomne forslag

5.

Fastsættelse af kontingent og indskud

6.

Valg af formand. (Vedtaget oktober 2015)

7.

Valg af kasserer. (Vedtaget oktober 2015)

8.

Valg af medlemmer til bestyrelsen (jævnfør. § 12)

9.

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (jævnfør. § 12)

10.

Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant (jævnfør. § 12)

11.

Eventuelt

§ 10

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til
at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Jfr.
Dog § 16.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. Dog § 4. stk.
9 og § 7 stk. 6 og 7 og § 17. stk. 1 og 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dog skal på begæring stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå
skrifteligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skrifteligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af
forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives
af dirigenten og referenten.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 30 % af de stemmeberettigede medlemmer skrifteligt stiller krav
herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest
1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det
emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8.

§ 12

Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretage handlinger forpligter i henhold til lovene.
Bestyelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer. Formand
og kasserer vælges for 2 år ad gangen med et års forskydelse. Yderligere 3
medlemmer af bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Alle vælges af den ordinære
generalforsamling. (Vedtaget oktober 2015) Formanden og kassereren vælges ved
særlig afstemning. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er aktive
medlemmer med mindst 1 års aktivt medlemskab af foreningen.
Ligeledes vælges 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisor og 1 revisorsuppleant på
generalforsamlingen. (Vedtaget oktober 2015)

§ 13

Konstituering – Tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage efter
generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer,
hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. Dog § 7. stk. 4. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Endvidere skal bestyrelsen sikre at
der føres medlemsprotokol og kassebog. Bestyrelsen fastsætter prisen på de varer,
der sælges i klubhuset og ansætter en eventuelt marketender. Bestyrelsen er
forpligtet til at bekendtgøre evt. beslutninger af relevans for medlemmer på
opslagstavlen, der er ophængt i klubhuset.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog
underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand
og kasserer i forening.
Al administration foregår i foreningens navn og for dennes regning. Foreningens
pengemidler indsættes i et pengeinstitut og kan kun udtages ved formandens (eller i
dennes forfald næstformanden) og kassererens underskrifter i forening. Kassererens
kontante beholdning må ikke overstige kr. 3000,-. Kassereren er pligtig til på
forlangende at forevise regnskab og beholdning for bestyrelse og/eller revisorer.

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskab er helårligt (kalenderåret).
Bestyrelsen skal inden forårsgeneralforsamlingen afgive driftsregnskab for det
forgangene år samt status pr. 31-12 for revisorerne. Den samlede bestyrelse skal
underskrive regnskabet.
Driftsregnskab og status
foreligges forårs generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med
revisorernes påtegning.
Budget for det kommende år regnskabsår foreligges på efterårs generalforsamlingen
sammen med en regnskabsbalance.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

§ 15

Revision

På hver af de ordinære generalforsamlinger vælges for ét år ad gangen 1 kritisk
revisor og på april generalforsamlingen 1 revisorsuppleant, jfr. § 9.
Revisorerne skal hvert halvår i henholdsvis marts og september gennemgå det
samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status
forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.

§ 16

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt, og mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en
ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne
stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer, der er tilstede.

§ 17

Klubbens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på én i dette øjemed særlig
indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller en kreds af
medlemmer, der omfatter mindst halvdelen af foreningens aktive, stemmeberettigede
medlemmer, fremsætter skriftelig begæring herom.
Et sådant forslag kan kun vedtages, såfremt det antal medlemmer, der stemmer for
foreningens opløsning udgør mindst 75 % af foreningens samlede antal
stemmeberettigede medlemmer.
Opnås flertal for et sådant forslag på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
¾ af de afgivne stemmer for forslaget, uanset hvilket antal stemmerberettigede
medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal
forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt
stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til
idealistiske, søsportslige formål, hvorved i første række den i henhold til § 3
omhandlede sejlads med lystfartøjer og lystfiskerifartøjer skal komme i betragtning.
Foreningens vedtægter er udarbejdet i samarbejde med Dansk Sejlunion. Ajourført og
vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 1994 og afløser tidligere vedtægter ad
den 26. oktober 1981. Sidstnævnte vedtægter var udarbejdet i samarbejde med
D.M.U.K. og K.S.U. og ajourført samt besluttet på en generalforsamling den 26. april
1981 og afløser tidligere vedtægter af den 19. maj 1978.
Foreningens vedtægter er herefter justeret på følgende generalforsamlinger (opføres i
datorækkefølge):

25. oktober 1992 – 25. april 1993 – 24. april 1994 – 24. oktober 1999 – 21. april 2002 –
27. april 2003 – 29. oktober 2006 – 27. april 2008 – 25. oktober 2015

