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1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 

 
1.1. Foreningens navn er Vejle Windsurf & SUP Klub. 

 
1.2. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 

 
2. FORENINGENS FORMÅL 

 
2.1. Foreningens formål er at fremme windsurfing- og SUP sporten ved Vejle, og andre dermed 

beslægtede formål. 

 
3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATION 

 
3.1. Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser. 

 
4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER 

 
4.1. Som aktivt eller passivt seniormedlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. 

 
4.2. Som aktivt eller passivt juniormedlem kan optages enhver til og med 17 år. 

 
5. LEDELSE 

 
5.1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 

et til tre yderligere medlemmer. De vælges for to år ad gangen af den ordinære 

generalforsamling. Se i øvrigt punkt 8. 

 
5.2. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 

 
5.3. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. 

 
5.4. Bestyrelsen skal både varetage den overordnede og strategiske ledelse og den daglige ledelse og 

sikre en forsvarlig organisation af foreningens virke. 

 
5.4.1. Herunder skal bestyrelsen påse, at 

 
5.4.1.1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter foreningens forhold er 

tilfredsstillende, 

 
5.4.1.2. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om foreningens finansielle forhold, 
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5.4.1.3. foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig 

likviditet til at opfylde foreningens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de 

forfalder. 

 
5.5. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

 
5.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, jf. dog 

punkt 7.3.1 og 7.3.3. 

 
6. KONTINGENT M.V. 

 
6.1. Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

 
6.2. Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer. 

 
6.3. Bestyrelsen kan endvidere opkræve indmeldelsesgebyr, rykkergebyr og andre rimelige og 

lovlige beløb fra et medlem, foranlediget af vedkommendes ageren (f.eks. hyldeleje). Andre 

typer af opkrævninger skal vedtages på generalforsamlingen. 

 
7. UDMELDELSE - EKSKLUSION 

 
7.1. Udmeldelse 

 
7.1.1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, 

og at det pågældende medlem har betalt sin gæld til foreningen frem til den dag, hvorfra 

udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. 

 
7.2. Manglende kontingent 

 
7.2.1. Når et medlem er i økonomisk restance til foreningen udover 30 dage, kan bestyrelsen med 

mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem. 

 
7.2.2. Ingen, der er udelukket på grund af økonomisk restance, kan optages på ny som medlem af 

foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 

 
7.3. Eksklusion i øvrigt 

 
7.3.1. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når forhold af meget væsentlig karakter giver 

anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog enighed blandt de tilstedeværende 

på bestyrelsesmødet. 
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7.3.2. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit 

forsvar både skriftligt og mundtligt for bestyrelsen, og vedkommende kan kræve udskrift af den 

del af forhandlingsprotokollen, som vedrører eksklusionen. 

 
7.3.3. Et medlem, der er ekskluderet, kan optages som medlem ved en ny bestyrelsesbeslutning. Her 

kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. Et ekskluderet medlem kan 

kræve, at eksklusionen tages op på den førstkommende ordinære generalforsamling. Dette har 

dog ikke opsættende virkning for beslutningen. I alle tilfælde hvor medlemseksklusionen skal 

behandles på en generalforsamling, har medlemmet krav på at få meddelelse herom senest 3 

døgn før generalforsamlingens afholdes. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt 

punkt på dagsordenen. Medlemmet har adgang til generalforsamlingen med ret til at forsvare 

sig. 

 
7.4. Foreningens medlemmer er forpligtede til at overholde sikkerhedsreglerne (udgivet af 

Søsportens Sikkerhedsråd) samt de regler, der til enhver tid er gældende i foreningen. Gentagen 

overtrædelse (3 gange indenfor en 2 årig periode) anses for væsentlig misligholdelse og kan 

medføre eksklusion. 

 
7.5. Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, hyldeleje eller andre 

medlemsydelser. 

 
8. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
8.1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

 
8.2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. marts, indkaldes med mindst 3 

ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne samt ved opslag i klubhuset. Skriftlig 

indkaldelse kan ske på flere måder, herunder pr. mail, brev, sms eller via den facebookside eller 

anden SoMe side foreningen anvender. 

 
8.3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende 

måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dags- 

ordenen. 

 
8.4. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før 

generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt 

fremmøde eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt (som evt. angivet i indkaldelsen). 

 
9. DAGSORDEN 

 
9.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
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1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Udvalgsberetninger 

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det 

kommende år. 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen jf. punkt 9.2. 

7. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 
9.2. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant(er) til bestyrelsen sker på 

generalforsamlingen og gælder for en 2-årig periode. 3/4 medlemmer er på valg hvert år. 

 
Medlemmer af foreningens bestyrelse skal være myndige personer og må ikke være under 

værgemål efter Værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter Værgemålslovens § 7. 

 
10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 

 
10.1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne. 

 
10.2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog punkterne 15 og 

16.1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, 

hvis 10 % af de stemmeberettigede medlemmer beder om det. 

 
10.3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af 

forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 

 
11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
11.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, 

når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt 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. 

 
11.2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i punkt 8. 

 
12. KONSTITUERING – TEGNINGSRET 

 
12.1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et 

bestyrelsesmøde. 

 
12.2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
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12.3. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 
13. REGNSKAB 

 
13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 
13.2. Bestyrelsen skal inden den 1. marts aflægge regnskab for det forgangne år. 

 
13.3. Regnskab og budget for det kommende kalenderår forelægges den ordinære generalforsamling 

til godkendelse, og regnskabet skal være forsynet med revisorernes påtegning. 

 
13.4. Regnskab og budget bekendtgøres for foreningen medlemmer senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 
14. REVISION 

 
14.1. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, 

jfr. punkt 9. 

 
14.2. Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er 

til stede. Regnskab forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at 

efterse regnskab og beholdninger. 

 
15. VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 
15.1. Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for forslaget. 

 
16. FORENINGENS OPLØSNING 

 
16.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af 

foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at 

mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 
16.2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 

generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket 

antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
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16.3. Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om, hvorledes foreningens aktiver, 

herunder fast ejendom og løsøre, skal fordeles. Generalforsamlingen er forpligtet til at sikre, 

at det sker til almennyttige formål. Hvis muligt til vandsportsaktiviteter omkring Vejle Fjord, 

og gerne inden for brætsport (windsurf og/eller SUP). 

 
Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober 2019. 

Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger (opføres i datorækkefølge): 

27. februar 2020 


