
Lillebælt Småbådsklubs vedtægter 

§1 Klubbens navn: 
Lillebælt Småbådsklub. 
Hjemmehørende i Kolding Kommune. 

§2 Klubbens formål: 

 At fremme småbådsfiskeriet med stang og snøre i Naturpark Lillebælt. 

 At øge sikkerheden til søs. 

 At fremme sejlads og fiskeri på et plan, hvor hele familien indgår som et naturligt led. 
 
§3 Generalforsamling: 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes 
hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 
mindst indeholde: 
 
1.Valg af dirigent 
2.Valg af stemmeudvalg 
3.Bestyrelsens beretning 
4.Kasserens aflæggelse af revideret regnskab 
5.Godkendelse af regnskab og budget 
6.Behandling af indkomne forslag 
7.Fastsættelse af kontingent 
8.Valg til bestyrelsen 
9.Valg af revisor og revisorsuppleant  
10.Eventuelt 
 
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance 

med kontingent, har ikke stemmeret. Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, 

undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller 

opløsning af foreningen. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de 

fremmødte medlemmer. 

Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i 

dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 4.  

 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, 

skal afstemningen ske skriftligt. 

 

 
 
  



§4 Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 
medlemmer skriftligt – med angivelse af begrundelse og dagsorden – begærer det over for 
formanden. 
Herefter sendes begæringen til urafstemning hos samtlige medlemmer. Mindst 1/3 af de indsendte 
stemmer, skal stemme før den ekstraordinære generalforsamling bliver indkaldt. 
Indvarsling af den ordinære generalforsamling varsles mindst 28 dage før på hjemmesiden, den 
ekstraordinære generalforsamling skal varsles med mindst 14 dages varsel. 
Indvarslingen skal angive dagsorden. 
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. 
Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de fremmødte 
medlemmer stemmer for forslaget. 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, 
skal afstemningen ske skriftligt. 
 
Ved klubbens opløsning skal der ud over en godkendelse på en såvel ordinær som ekstraordinær 
generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter den 
ordinære generalforsamling. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal indsendes skriftligt. 
 

§5 Valg til bestyrelsen: 
Efter en generalforsamling, skal bestyrelsen bestå af i alt 5 personer. På den ordinære 
generalforsamling vælges således en bestyrelse på 5 medlemmer og 1 suppleant for 1 år ad 
gangen. Revisoren vælges for 1 år ad gangen. På hver generalforsamling er skiftevis 2 eller 3 
bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 1 revisor på valg. Formanden vælges direkte af 
generalforsamlingen. Formand og kassereren kan ikke være på valg samtidigt. 

§6 Bestyrelsens arbejde: 
Bestyrelsen vælges direkte af generalforsamlingen, derudover er bestyrelsen selvkonstituerende. 
Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed 
er formandens stemme afgørende. 
På bestyrelsesmøderne tages referat, der på næstkommende bestyrelsesmøde godkendes, evt. 
med kommentarer fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
Der skal føres referat, fra afholdte bestyrelsesmøder, i protokol. Protokollen, der opbevares af 
formanden, er klubbens ejendom og skal ved formandsskifte overdrages til den nye formand. 
Referat fra bestyrelsesmøderne, skal være tilgængelige for medlemmerne senest 14 dage efter 
afholdelse, og sendes via relevante kanaler. 
Generalforsamlingen kan beslutte om klubben skal være medlem af en hovedorganisation. 
Bestyrelsen kan ligeledes i perioden mellem to generalforsamlinger beslutte at melde foreningen 
ud af en sådan, såfremt den finder, at hovedorganisationen ikke arbejder for klubbens interesser. 

 
 
 
 
 



 
 

§7 Regnskaber: 
Kalenderåret er regnskabsåret. Kassereren har ansvar for, at regnskaber føres i henhold til 
gældende regnskabslovgivning. 
Kassereren skal holde den øvrige bestyrelse orienteret om klubbens økonomi. 
Revisoren har ansvaret for at gennemgå regnskaberne 1 gange årligt lige før den ordinære 
generalforsamling. 
Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og budget på den ordinære generalforsamling, til 
godkendelse. 
Tegningsret: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning 
af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene, eller i 

fællesskab at kunne disponere over foreningens formue, og eventuelt at kunne disponere over 

foreningens midler via elektroniske bankprodukter. 

§8 Kontingent: 
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet, for det kommende år, skal være 
indbetalt inden udgangen af januar måned. 
Ved overskridelse af betalingsfristen ophører medlemskabet automatisk. Ved genindmeldelse 
opkræves almindeligt kontingent. 

§9 Medlemskab: 
Medlemskab af klubben, kan tegnes uanset om man har båd eller ej. 
Et medlemskab dækker enkeltpersoner. Et medlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen, 
man skal dog være fyldt 18 år.  
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. 
Bestyrelsen er af generalforsamlingen givet mandat til, at give et klubmedlem, der ved dårlig 
opførsel, provokerende adfærd eller på anden måde sætter Lillebælt Småbådsklub i miskredit i 
havne, virksomheder, medier eller andre steder, en skriftlig advarsel og i særligt grove tilfælde, at 
ekskludere et medlem, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den 
førstkommende generalforsamling. 
Advarsel og eksklusion kan effektueres uanset om medlemmet har ageret i eller uden for klubregi. 
Eksklusionen skal begrundes over for medlemmet og bestyrelsens beslutning kan ikke ankes. 
Medlemmet kan først efter 2 års karenstid genoptages i klubben. 

§10 Klubbens opløsning 
I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder klubbens midler til Naturpark Lillebælt. 


