LOVE OG VEDTÆGTER FOR BREJNING BÅD KLUB
Love for Brejning Båd Klub
§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er ”Brejning Båd Klub”, forkortet til BBK.
Klubbens hjemsted er Brejning Lystbådehavn i Vejle kommune,
§2 Formål
Klubbens formål er at fremme søsportsaktiviteter, som sejl- og motorbådssporten, kano og kajak, roning, surfing,
fritidsfiskeri etc. ved bl.a. at:
· Virke for fællesskabet blandt medlemmerne.
· Fremme uddannelsen til godt sømandskab, især for ungdommen.
· Arbejde for bedre forhold for søsporten under størst mulig hensyntagen til miljøet
§ 3 Medlemskab af organisationer
Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion for alle medlemmer undtagen de medlemmer der er i kajakafdelingen.
Medlemmer der deltager i andre aktiviteter på vandet end Kajaksejlads tilknyttes Dansk sejlunion.
Medemmer der udelukkende sejler kajak, tilknyttes Dansk Kano og Kajak Forbund.
Ind eller udmeldelse af andre landsorganisationer indstilles af bestyrelsen som beslutningsforslag til førstkommende
generalforsamling.

§ 4 Optagelse
Som
Som
Som
Som
Som

A medlemmer optages:
B medlemmer optages:
C medlemmer optages:
D medlemmer optages:
E medlemmer optages:

Pladshaver/bådejer med fast plads i Brejning Lystbådehavn.
Personer som bruger landplads og faciliteter på Brejning Havn.
Personer som gennem medlemskab ønsker at fremme søsportsaktiviteter.
Ungdomsmedlemmer under 18 år.
Institutioner, skoler og lign.

Der er mulighed for, at medlemmer af en evt. støtteforening "Brejning Båd Klubs Venner", efter nærmere aftale med
bestyrelsen, kan deltage i BBK's arrangementer, men er ikke deltagerberettiget i forhold til Dansk Sejlunions
arrangementer
Nye medlemmer skal have udleveret klubbens love og sikkerhedsbestemmelser.
§ 5 Kontingent
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling ved alm. stemmeflerhed.
Kontingentet opkræves helårligt forud.
§ 6 Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.
Er kontingent ikke indbetalt til tiden, kan medlemmet efter behørig påkrav slettes. Har et medlem ikke udmeldt sig,
men udelukkende er slettet som medlem, på grund af manglende betaling skal medlemmet, hvis denne igen ønsker
medlemskab, betale den restance, som vedkommende har til klubben. Kontingent opkræves dog kun for det år, hvor
betalingen mangler.
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at et medlem ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider
mod klubbens love, vedtægter og reglementet eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine
medlemspligter. Bestyrelsens beslutning om indstilling til eksklusion kræver dog, at mindst to tredjedele af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til, såvel mundtligt som skriftligt at
fremføre sine synspunkter.
Bestyrelsens referat fra mødet hvor indstillingen sker, samt medlemmets eventuelle skriftlige redegørelse forelægges
på generalforsamlingen, såfremt det pågældende medlem måtte ønske dette.
Når en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse
herom senest 8 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 majoritet, som ved ændring af klubbens love jvf. § 14.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en general- forsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en
ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves majoritet som ved beslutning om eksklusion.
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Ved udmeldelse eller ekskludering af A-medlemmer gives besked til Foreningen Brejning Lystbådehavn.
§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle
klubbens anliggender. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Årlig ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.
Indkaldelse til generalforsamling skal, med mindst 3 ugers varsel, bekendtgøres for medlemmerne ved brev/kort/email, eller i den lokale avis.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages på dagsordenen, der bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen, ved opslag i klubhuset.
§ 8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal som minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Orientering om budget for det kommende år.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub
a. Formand / kasserer
b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
d. Valg af repræsentant til bestyrelsen i "Foreningen Brejning Lystbådehavn". Denne vælges blandt B-medlemmer i
BBK, og må ikke være medlem af BBK's bestyrelse
8. Øvrige valg
a. Valg af 2 revisorer.
b. Valg til afdelinger og udvalg
a: Ungdomsafdelingen
b: Aktivitetsudvalget
c: Kajakafdelingen
d: Kapsejladsudvalg
e: Fiskerudvalget
f: Redaktionsudvalg
g: Etc.
10. Eventuelt
§ 9 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke bør være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtaget de tilfælde, hvor der i disse love er
nævnt andet.
Hvis et medlem ønsker det, skal afstemning være skriftlig.
Alle afstemninger om eksklusion skal være skriftlige.
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokols, og der udarbejdes et referat fra generalforsamlingen.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 10 % af
medlemmerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen, med motiveret dagsorden, der ønskes behandlet.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor
bestyrelsen.
Om indkaldelsesmåde og myndighed gælder bestemmelserne i § 7.
§ 11 Bestyrelsen – beføjelser – valg
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen kan, i det omfang generalforsamlingen bemyndiger den til det, optage kreditter på klubbens vegne.
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, samt en observatør fra Foreningen Brejning Lystbådehavn.
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, således at formanden vælges på lige årstal og kasserer
vælges på ulige årstal. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv – senest 14 dage efter generalforsamlingen, med
næstformand og sekretær. Desuden udpeges en observatør til Foreningen Brejning Lystbådehavn
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Alle valg gælder for 2 år.
Ved 5 medlemmer afgår 1 medlem på lige årstal og 2 medlemmer på ulige årstal ud over formand/kasserer.
Ved 7 medlemmer afgår 2 medlem på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal ud over formand/kasserer.
Genvalg kan finde sted.
Såfremt et bestyrelsesmedlem, der ikke er på valg, vælges til formand eller kasserer, vælges det ene af de nye
bestyrelsesmedlemmer kun for en periode af 1 år.
Suppleanter og revisorer vælges for 1 år.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, han finder det påkrævet, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer
forlanger det.
Bestyrelsen er forpligtiget til at overholde de til enhver til gældende love og forordninger vedr. persondata.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er mødt, heriblandt formanden eller
næstformanden, dog jvf. § 6.
Der optages referat fra alle møder.
Klubben tegnes af formanden og de økonomiske og finansielle dispositioner af kassereren.
§ 12 Regnskabsåret
Regnskabsåret udløber den 31/12
Klubbens regnskaber skal være afsluttet og revideret senest 14 dage før generalforsamlingen
§ 13 Revisorer
Revisorerne skal hvert år før generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og konstatere, om beholdningen
er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§14 Forandring af lovene
Forandring af klubbens love, kan ske på enhver generalforsamling, når mindst en tredjedel af klubbens medlemmer
er til stede, og når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal forslaget tages op på en efterfølgende
generalforsamling. Dette kan enten være en ekstraordinær generalforsamling eller den efterfølgende ordinære
generalforsamling.
Hvis også to tredjedele af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
§ 15 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Eventuelle aktiver, herunder formue, fast ejendom og løsøre, skal fordeles til foreninger med tilsvarende formål i
Vejle kommune. Fordelingsnøgle udarbejdes på opløsende generalforsamling.
Således vedtaget på BBK,s generalforsamling den 14. marts 2019
Sign.

Dirigent: Jørgen Henrik Jensen
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Vedtægtsændringer (er indsat i vedtægterne på side 1 til side 3).
Vedtaget på BBK,s generalforsamling d 18. november 2004
BS: Administrativt ændret i forbindelse med oprettelsen af Foreningen Brejning Lystbådehavn. Alle steder hvor der
stod "Fonden Brejning Lystbådehavn" er ændret til "Foreningen Brejning Lystbådehavn" og i §8 er valg til fonden
udgået. Der er i §8 tilføjet punkt d: valg af bestyrelsesmedlem til "Foreningen Brejning Lystbådehavn".
Rettet af Torben Laursen/FBL
OBS: Under §8 er fjernet pkt. 8g valg til Havne- og miljøudvalg, idet dette valg foretages på FBL's
generalforsamling.
Rettet af Karin Bremer/BBK

§4 ændret efter beslutning på generalforsamlingen og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling
marts/april 2007

§14 ændret efter beslutning på generalforsamlingen og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling
marts/april 2008
-------------------------------------------------------------------------Børkop ændret til Vejle og §11 og §15 er ændret efter beslutning på generalforsamlingen og efterfølgende generalforsamling februar 2015
Forslag 1 vedtaget 2015
Der står i vedtægternes § 11, stk. 9 (3.del)
”Klubben tegnes af formanden, dog kræves der i økonomiske dispositioner både formandens og kassererens underskrift.”
Dette foreslås ændret til:
”Klubben tegnes af formanden og de økonomiske og finansielle dispositioner af kassereren.”
Forslag 2 vedtaget 2015
I vedtægterne bør alle de steder, der står Børkop Kommune ændres til Vejle Kommune.
Forslag 3 vedtaget 2015
Nuværende § 15, stk. 3
”Eventuelle aktiver, herunder formue, fast ejendom og løsøre, skal fordeles til ungdomsarbejdet i Børkop Kommune.”
foreslås ændret til
”Eventuelle aktiver, herunder formue, fast ejendom og løsøre, skal fordeles til foreninger med tilsvarende formål i Vejle
Kommune. Fordelingsnøgle udarbejdes på opløsende generalforsamling.”

§6 er ændret efter beslutning på generalforsamlingen og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling
februar 2016
Forslag: Nedenstående fjernes i § 6
“Er kontingent ikke indbetalt til den fastsatte frist, kan alle medlemsrettigheder bortfalde, efter behørigt påkrav.”
og erstattes af:
“Er kontingent ikke indbetalt til tiden, kan medlemmet efter behørig påkrav slettes. Har et medlem ikke udmeldt sig, men
udelukkende er slettet som medlem, på grund af manglende betaling skal medlemmet, hvis denne igen ønsker
medlemskab, betale den restance, som vedkommende har til klubben.
Kontingent opkræves dog kun for det år, hvor betalingen mangler.”

Således vedtaget på BBK,s generalforsamling den 25. februar 2016
§11 og §3 er ændret efter beslutning på generalforsamlingen og efterfølgende ordinære generalforsamling
marts 2018
Forslag 1: Vedtægtsændring til § 11 vedr. persondataloven til endelig vedtagelse.
”Bestyrelsen er forpligtiget til at overholde de til enhver til gældende love og forordninger vedr. persondata.” Indsættes som
linje umiddelbar før: ”Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.” i § 11.
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Forslag 2: Vedtægtsændring §3 optagelse i kano og kajak forbund (KKF) til endelig vedtagelse.

Før ændring:
§ 3 Medlemskab af organisationer
Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion og derigennem Dansk Idrætsforbund, og er undergivet disses love og
bestemmelser.
Ny – efter ændring:
§ 3: Medlemskab af organisationer
”Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion for alle medlemmer undtagen de medlemmer der er i kajakafdelingen.
Medlemmer der deltager i andre aktiviteter på vandet end Kajaksejlads tilknyttes Dansk sejlunion.
Medemmer der udelukkende sejler kajak, tilknyttes Dansk Kano og Kajak Forbund.
Ind eller udmeldelse af andre landsorganisationer indstilles af bestyrelsen som beslutningsforslag til førstkommende
generalforsamling. ”
En præcisering, det er medlemmer der kun sejler kajakker der tilknyttes Dansk Kano og Kajak Forbund , sejler de i andet
skal de være medlem af Dansk Sejlunion.

--------------------------------------------------------------------------

Forslag vedr. §2 vedtaget på generalforsamlingen 2019 til endelig vedtagelse på næste generalforsamling.
Før ændring:
§2 Formål
Klubbens formål er at fremme søsportsaktiviteter, som sejl- og motorbådssporten, kano og kajak, roning, surfing,
fritidsfiskeri etc. ved bl.a. at:
· Virke for fællesskabet blandt medlemmerne.
· Fremme uddannelsen til godt sømandskab, især for ungdommen.
· Arbejde for bedre forhold for søsporten under størst mulig hensyntagen til miljøet
Efter ændring:
§2 Formål og værdigrundlag
Klubbens formål er at fremme søsportsaktiviteter, som sejl- og motorbådssporten, kano og kajak, roning, surfing,
fritidsfiskeri etc. ved bl.a. at:
· Virke for fællesskabet blandt medlemmerne.
· Fremme uddannelsen til godt sømandskab, især for ungdommen.
· Arbejde for bedre forhold for søsporten under størst mulig hensyntagen til miljøet
Værdigrundlag: Vi tror på at vi i BBK kan danne grundlag for et fælleskab der giver frihed og muligheder for at et
bredt spektrum af aktiviteter i naturen omkring Brejning havn.

Sign.

Dirigent: Jørgen Henrik Jensen
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