BREJNING
LYSTBÅDEHAVN

Vedtægter
for
Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.
§1 Foreningens navn
Foreningens navn er ”Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.” (forkortet FBL)

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Brejning Strand i Vejle kommune.

§ 3 Formål
Foreningens formål er at eje og drive Brejning Lystbådehavn i Vejle Kommune samt
at udvikle og udbygge lystbådehavnen og faciliteterne på havnen til glæde for
medlemmerne, Brejning Båd Klub og øvrige brugere, herunder almenheden, af
området der omfatter Brejning Havn på sydsiden af Vejle Fjord.
Eventuelt overskud ved foreningens drift kan ikke udloddes og kan alene anvendes til
ovennævnte formål.

§ 4 Medlemmer
Ethvert medlem af Brejning Båd Klub, som har betalt indskud eller indskudsleje til en
plads samt indbetalt sine pælepenge til foreningen og som tilslutter sig foreningens
formål er medlem af foreningen.
Medlemskab af Brejning Båd Klub er obligatorisk for at opretholde sit medlemskab i
FBL.
Et medlem, der ikke efter skriftligt påkrav overholder sine økonomiske forpligtelser
over for foreningen eller ikke opretholder sit medlemskab af Brejning Båd Klub, slettes
som medlem af foreningen og fortaber dermed samtlige sine medlemsrettigheder
herunder brugsretten til bådplads. Meddelelse sker ved anbefalet brev.
Et medlem, der groft tilsidesætter nærværende vedtægter eller beslutninger, der er
vedtaget af generalforsamlingen eller i øvrigt direkte eller indirekte handler groft til
skade for foreningen kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Medlemmet har
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krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. En beslutning om
eksklusion meddeles det ekskluderede medlem ved anbefalet brev.
Et af bestyrelsen ekskluderet medlem kan senest fire uger efter at meddelelsen om
eksklusion er indleveret til postforsendelse kræve, at sagen afgøres på
førstkommende generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem skal have adgang
til at tale sin sag. Eksklusionssagen skal i så fald optages som et særligt punkt på
dagsordenen.
Eksklusionen indebærer fortabelse af samtlige medlemsrettigheder herunder retten til
bådplads.
Senest 4 uger efter meddelelsen om eksklusionen har den ekskluderede ret til at få
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor eksklusionen behandles.
Et slettet eller ekskluderet medlem er forpligtet til senest to uger efter meddelelsen om
sletning / generalforsamlingens stadfæstelse, til at fjerne sit fartøj samt alt udstyr fra
Brejning Lystbådehavn.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, der følger af disse vedtægter,
foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned
og indvarsles med angivelse af dagsorden til samtlige medlemmer senest fire uger før
afholdelsen. Indvarslingen udsendes elektronisk til de medlemmer, der har
tilkendegivet, at de er indforstået med at modtage elektronisk indvarsling og pr. brev til
de medlemmer, der ønsker det.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fremlæggelse af budget til orientering
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
6 a.

Formand (lige årstal)

6 b.

Kasserer (Ulige årstal)
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6 c.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (2)
1 medlem afgår på lige årstal og 1 medlem afgår på ulige
årstal
Alle valg til bestyrelsen er for en toårig periode. Genvalg kan
finde sted

6 d.

Valg af 2 suppleanter for en etårig periode.

7) Valg af ekstern revisor og 2 bilagskontrollanter.
8) Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal i skriftlig form og af
forslagsstiller underskrevet stand tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag opsættes på opslagstavlen i Brejning Båd Klubs klubhus senest otte
dage før generalforsamlingen
Alle foreningens medlemmer, der har betalt forfaldne pælepenge og
indskud/indskudsleje har adgang til generalforsamlingen, har stemmeret og er valgbar.
Hvert medlem har én stemme uanset, om medlemmet har brugsret over mere end én
bådplads. Derudover har det af BBK udpegede bestyrelsesmedlem adgang uden
stemmeret.
Forhandlingerne under generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen og som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse.
Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte stemmeberettigede medmindre der i nærværende vedtægter kræves et
bestemt antal fremmødte jfr. § 9 og § 10.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Beslutninger i henhold til § 9 og § 10 kræver dog kvalificeret flertal.
Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved
personvalg skal skriftlig afstemning foretages på forlangende af ét medlem.
Ingen kan stemme med fuldmagt for mere end et medlem på generalforsamlingen.
Over de på generalforsamlingen trufne beslutninger føres en protokol, der
underskrives af dirigenten.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske
herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

BREJNING
LYSTBÅDEHAVN

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter
begæringens modtagelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske
med mindst to ugers varsel. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse,
afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.
§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af i alt 5 medlemmer, der vælges
for to år ad gangen, 4 medlemmer valgt på foreningens generalforsamling (jfr. §5)
samt 1 medlem valgt af Brejning Båd Klubs generalforsamling, blandt Brejning Båd
Klubs øvrige brugere (B-medlemmer) i lige årstal. Formand og ét bestyrelsesmedlem
vælges i lige årstal. Kasserer og ét medlem vælges i ulige årstal.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold
Brejning Båd Klubs bestyrelse er berettiget til at være repræsenteret i foreningens
bestyrelse med ét af Brejning Båd Klubs bestyrelses medlemmer som observatør
uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen, der er beslutningsdygtig, når tre af dens medlemmer, heriblandt formand
eller næstformand, er til stede, fastsætter selv sin forretningsorden.
Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til
vedtægten.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller hver for sig
sammen med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele formand og/eller kasserer fuldmagt til hver for sig at
disponere over foreningens konti i pengeinstitut.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den
samlede bestyrelse.

§ 7 Hæftelse.
Foreningens hæftelse er begrænset. Foreningen hæfter kun med den til enhver tid
foreningen tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens
forpligtelser.
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§ 8 Regnskabsår og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret (01.01. til 31.12.) Bestyrelsen skal senest 1.
februar afgive årsrapport for det foregående år til revisor.
Revisor opstiller årsregnskabet på grundlag af foreningens bogføring og øvrige
oplysninger stillet til rådighed. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter.
Regnskabet udføres i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Relevante
bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer,
herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og omhu er
overholdt.
På generalforsamlingen udpeges to kritiske bilagskontrollanter, som på forlangende
får udleveret ønskede bilag.
Årsregnskabet, underskrevet af revisor og bilagskontrollanter og forsynet med deres
bemærkninger, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 9 Vedtægtsændringer
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede og at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer for vedtægtsændringen. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling,
hvor færre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkalder
bestyrelsen til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes fem uger efter
afholdelsen af den første generalforsamling og hvor vedtægtsændringen kan
vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer uanset antallet
af fremmødte.
.
Forslaget til vedtægtsændring skal vedlægges eller fremgå af indkaldelsen til
generalforsamling.

§ 10. Havnetilladelse
Ministeriet for offentlige arbejders tilladelse til Brejning Båd Klub af 16. februar 1979
foreskriver blandt andet følgende
a) at bådpladser ikke må sælges
b) at bådpladser ikke må fremlejes med fortjeneste
c) brugsretten til bådplads erhverves under iagttagelse af de i bilag 1 til
nærværende vedtægter indeholdte Administrative Bestemmelser
d) indskud tilbagebetales kun under iagttagelse af de i bilag 1 til nærværende
vedtægter indeholdte Administrative Bestemmelser
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e) overdragelse af bådplads kan alene ske efter de i bilag 1 til nærværende
vedtægter indeholdte Administrative bestemmelser og således kun ved
mellemkomst af foreningens bestyrelse
f) a) – e) kan ikke ændres uden Kystdirektoratets samtykke
Foreningen og foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde disse
bestemmelser samt de regler og vilkår der i øvrigt følger af tilladelsen.
§ 11 Opløsning
Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær
generalforsamling, indkaldt særligt med dette for øje.
For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at et forslag om opløsning kan
vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget
.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes fem uger efter den
første generalforsamling og hvor beslutning om opløsning kan træffes med
stemmeflerhed på 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.
Træffes der beslutning om foreningens opløsning, skal der på generalforsamlingen
tillige træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med den eventuelt i
behold værende formue efter at samtlige foreningens forpligtelser er opfyldt og
samtlige rettighedshavere fyldestgjort, idet nettoformuen skal udloddes til
almennyttige formål i Vejle Kommune med naturlig forbindelse til foreningens formål.
Generalforsamlingen udpeger en likvidator, der skal forestå gennemførelsen af
opløsningen af foreningen
Beslutning om opløsning af foreningen skal meddelelse Kystdirektoratet.

Bilag nr. 1:

Administrative bestemmelser for Foreningen Brejning Lystbådehavn

Bilag nr. 2:

Reglement for Brejning Lystbådehavn
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Vedtægtsændringer:
27. feb. 2013 med ikke kvalificeret flertal. Endelig vedtaget den 25. marts 2014.
24. marts 2015 med ikke kvalificeret flertal. Endelig vedtaget den 17. marts 2016
Ændring af §8 med ikke kvalificeret flertal vedtaget 20. februar 2016. Endelig vedtaget
den 30. marts 2017.

