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VEDTÆGTER FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

§ 1. NAVN
1.1. Foreningens navn er Morsø Sejlklub & Marina. CVR 29 50 47 25.
1.2. Foreningen, har hjemsted i Morsø Kommune. Foreningen er en sammenslutning af Morsø Sejlklub,
stiftet 7. juni 1929 og MorsHavn.DK stiftet den 1. dec.2005. Sammenslutningen sker pr. 1/1 2009.
Foreningens stander er hvid med blåt anker og MS indsat i blå ramme.

§ 2. Medlemmer og formål:
2.1. Morsø Sejlklub & Marina har til formål at drive og videreudvikle Nykøbing Mors Lystbådehavn, samt:
- at arbejde for gode forhold for alle former for søsport og fritidssejlads.
- at støtte en ungdomsafdeling med det formål at uddanne unge i sejlads.
- at arrangere fællesture og kapsejladser samt samle medlemmerne til sammenkomster, der kan virke til
fremme af foreningens formål.
Herunder drive kraner, klubhus, bådhuse, mm.
Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion. Endvidere er foreningen tilknyttet DS Limfjordskredsen.
2.2. Som medlemmer af foreningen optages personer, der har interesse i fritidssejlads. Som medlem af
ungdomsafdelingen kan optages enhver i alderen op til 25 år. Optagelse af umyndige som medlemmer
kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.
2.3. Til hvert bådpladsbevis skal være knyttet mindst et medlem af foreningen. Lejer af bådplads skal være
medlem af foreningen. De faciliteter, der tilhører Morsø Sejlklub og Marina, må kun benyttes af
foreningens medlemmer og dennes husstand. Kraner må kun bruges til den båd der er tilknyttet et
bådpladsbevis. Bestyrelsen kan tillade andre personer og foreninger adgang til kraner og faciliteter.
Betaling og vilkår herfor fastlægges af bestyrelsen.
2.4. Medlemskabet er helårligt. Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
2.5. Morsø Sejlklub & Marinas løbende indtægter ved aktiviteter omkring Nykøbing Mors Lystbådehavn
m.v. kan, ud over dækning af de udgifter, der er ved foreningens drift alene anvendes til foreningens formål
jf. punkt 2.1.
§ 3. Formue:
Morsø Sejlklub & Marinas indtjente formue kan ikke udloddes til foreningens medlemmer. Dette gælder
løbende ved eventuelle beslutninger herom og i forbindelsen med en evt, likvidation af foreningen eller
anden form for opløsning. Foreningens midler kan alene anvendes til foreningens formål jf. punkt 2.1.

Side 3 af 10

§ 4. Medlemmernes rettigheder og pligter:
Bestyrelsen er berettiget og forpligtet til at lade notere, at en kreditor har sikkerhed i medlemmernes
bådpladsbevis og bådhusbevis, således at den pågældende kreditor i påkomne tilfælde på indehaverens
vegne kan overdrage bådepladsbeviset eller bådhusbeviset efter reglerne i § 6. Stemmeretten skal dog
forblive hos medlemmet.
§ 5. Bådpladsbevis og bådhusbevis.
5.1. Der oprettes for hver havneplads og bådhus et bådpladsbevis eller bådhusbevis. Beløb til dækning af
bådhusbevis, skal være indbetalt, eller bankgaranti herfor stillet, inden byggeriet påbegyndes.
5.2. Bådpladsbevis og bådhusbevis, der udleveres til medlemmerne, skal lyde på navn og noteres i
foreningens bøger.
5.3. Bådpladsbeviser og bådhusbeviser er ikke frit omsættelige.
5.4. Intet bevis har særlige rettigheder.
5.5. Intet medlem er forpligtet til at lade sit bådpladsbevis indløse helt eller delvist, bortset fra tilfælde af
lovlig eksklusion af foreningen.
5.6. Såfremt en båd ejes af flere i fællesskab, skal foreningen orienteres om samtlige bådejeres navne og
adresser, men der skal vælges en person, der repræsenterer samtlige disse bådejere over for foreningen.
5.7. Der kan indgås lejeaftale om bådplads og bådhus. En sådan lejeaftale vil i givet fald kun kunne være 1årig og forudsætter, at der er ledige pladser. Lejens størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen.
5.8. Er der ingen ledige bådpladser i havnen eller bådhuse, kan man blive opført på venteliste ved at
indbetale indskud på kr. 5.000,-. Indskuddet reguleres som bådepladsbeviserne. Kun medlemmer, der har
indskudt kr. 5.000,- kan komme på venteliste.
§ 6. Fordeling af bådpladser og bådhuse. Udtræden/venteliste for tilbagebetaling af andelsbevis:
6.1. Fordeling af bådpladser og bådhuse sker efter anciennitet i foreningen i forhold til, hvornår der er
betalt indskud. Bådejere der har bådplads i havnen har fortrinsret til bådhuse. Afhændes bådpladsbevis,
skal bådhusbevis afhændes på de i vedtægterne gældende vilkår.
6.2. Bådpladsbevis eller bådhusbevis må alene videreoverdrages i overensstemmelse med foreningens
vedtægter.
6.3. Den tildelte bådplads eller det tildelte bådhus må alene benyttes af medlemmet selv og må ikke
udlånes og/eller fremlejes, uden godkendelse af bestyrelsen. Udleje af plads til master og bådvogne kræver
dog ikke godkendelse.
6.4. Såfremt bådplads måtte stå ubenyttet i en periode, er foreningen berettiget til at disponere over
pladsen som gæsteplads uden afregning over for medlemmet. Meddeler et medlem til bestyrelsen

senest 1. januar, at pladsen ikke vil blive benyttet i hele den kommende sæson, kan bestyrelsen
fritage medlemmet for helt eller delvis at betale driftsudgifter.
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6.5. Ethvert medlem er ubetinget forpligtet til at tegne fornøden ansvarsforsikring for sin båd
dækkende såvel personskade som tingskade i tilstrækkeligt omfang. Bestyrelsen er bemyndiget til
at fastsætte de nærmere regler herfor.
Udtræden/venteliste for tilbagebetaling af andelsbevis:

6.6. Hvis et medlem ønsker at afhænde sit bådpladsbevis, skal det meddeles skriftligt til
bestyrelsen. Bestyrelsen skal da inden 30 dage tilbagekøbe pladsbeviset til den for salgsåret
fastlagte pris. Ved tilbagekøb af bådhusbevis, kan foreningen ikke tilbagekøbe, før et nyt medlem,
der vil overtage huset, har indbetalt et beløb, svarende til værdien af det bådehusbevis, der
ønskes solgt.
6.7. Hvis foreningen allerede har tilbagekøbt 5 bådpladsbeviser i det forløbne år, tilbagekøbes
yderligere bådpladsbeviser kun hvis økonomien tillader det.
6.8. Har foreningen allerede et eller flere andragender om tilbagekøb af bådpladsbeviser, som
endnu ikke er indfriet, meddeles det til medlemmet skriftligt, at ønsket er påført venteliste,
ligesom det meddeles, hvem der forinden er noteret på nævnte liste.
6.9. De anførte regler om overdragelse af bådpladsbevis gælder i alle tilfælde, også når
bådpladsbeviser skal realiseres gennem et medlems konkurs-, akkord-, likvidations- eller dødsbo
eller gennem kreditorers individuelle forfølgning.
6.10. Overdragelse af bådpladsbeviser og bådhusbeviser til ægtefæller, samlever og/eller
livsarvinger kan dog i alle tilfælde finde sted til priser og på betalingsvilkår uden godkendelse af
foreningens bestyrelse, når der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om det nye medlems navn
og adresse tillige med fornøden dokumentation for, at overdragelsen er sket til ægtefælle,
samlever og/eller livsarvinger, der skal opfylde betingelserne for at være medlem.
6.11. Såfremt et medlem sælger sin båd, er han berettiget til at give køber ret til — uanset
venteliste- at benytte pladsen for det kalenderår, hvori overdragelsen finder sted. Det er dog en
betingelse, at køber benytter bådpladsen til den købte båd og i øvrigt accepterer de for pladsen og
havnen gældende vilkår. Efter udløbet af denne periode har køber ingen fortrinsret til pladsen,
medmindre han står først på ventelisten. Såfremt køberen herefter ønsker en permanent
bådplads, skal der købe et bådpladsbevis på sædvanlig vilkår.
§7. Udmeldelse & Eksklusion:

7.1. Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt til bestyrelsen senest pr. 1. november for at få
virkning for efterfølgende kalenderår, og medlemmet skal have betalt kontingent og driftsbidrag til
foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig
bekræftelse.
7.2. Når et medlem er i kontingentrestance og/eller restance med betaling for havneplads m.v. kan
bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel slette vedkommende som medlem.
7.3. For udmeldte eller slettede medlemmer kan bestyrelsen omgående effektuere inddragelse og
-

afvikling af bådpladsbevis efter gældende regler.
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7.4. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan genoptages på ny som medlem af
foreningen før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
7.5. Såfremt et medlem groft overtræder forenings-/havnevedtægterne eller ordensreglementet
eller andre af foreningens bestemmelser eller opfører sig usømmeligt som foreningsmedlem og
efter forgæves skriftligt påkrav ikke følger pålægget, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere ved
kommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse.
7.6. Eksklusionen kan ikke finde sted, før den pågældende hat haft lejlighed til at fremføre sit
forsvar på et bestyrelsesmøde.
7.7. Et ekskluderet medlems båd pladsbevis, med de dertil hørende rettigheder, inddrages i
forbindelse med eksklusionen. Herefter søger foreningen beviset solgt på sædvanlige betingelser
jvf. § 6, med fradrag af eventuelle restancer til foreningen, herunder eventuelle udlæg foretaget af
foreningen på grund af manglende forsikringsdækning.
7.8. Et ekskluderet medlem er berettiget til at kræve eksklusionen behandlet på førstkommende
ordinære generalforsamling, hvor vedkommende under sagens behandling er berettiget til at være
til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 majoritet
blandt tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.
7.9. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages
som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.
7.10. Såfremt det ekskluderede medlem ikke giver skriftlig tilladelse hertil, kan det inddragne
andelsbevis af bestyrelsen ikke afhændes til anden side, før efter den ordinære generalforsamling
er afholdt.
7.11. Betaling af værdien af det inddragne andelsbevis skal ske efter værdiansættelse i henhold til
§ 17.
7.12. Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre
medlemsydelser.

§ 8. Ordinær generalforsamling:
8.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Nykøbing Mors hvert
år i februar maned.
8.2. Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dags varsel med annonce i Morsø Folkeblads
Ugeavis, samt på foreningens hjemmeside.
8.3. Indkaldelse skal indeholde dagsorden samt modtagne forslag, som ønskes behandlet af
generalforsamlingen.
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8.4. Alle forslag skal, for at kunne behandles af generalforsamlingen, fremsendes skriftligt og være
bestyrelsen i hænde senest 1. januar. Forslag sættes på hjemmesiden så hurtigt som muligt og
attesteres af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde, efter fristens udløb.
§ 9. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent.
2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år.

3.

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab.

4.

Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget, herunder kontingent og
værdiansættelse af andelsbeviser for indeværende år samt første kvartal i det
efterfølgende år.

5.

Behandling af indkommende forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr. § 14.

7.

Valg af to interne og en ekstern revisor.

8.

Eventuelt.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v.
10.1. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, som ikke må være
medlem af bestyrelsen, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagers
behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
10.2. Stemmeafgivning skal ske skriftligt, når mindst et medlem stiller krav herom. Afstemninger
om eksklusion skal altid ske skriftligt.
10.3. De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre
nærværende vedtægter kræver særligt stemmeflertal.
10.4. På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden
eller de ændringsforslag, der fremkommer til lovligt stillede forslag.
10.5. Forslag, der medfører underskud eller gældsætning af en størrelse, der kan forringe værdien
af bevisindehavernes indskud, skal vedtages med samme flertal som vedtægtsændringer.
10.6. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af
forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokol underskrives af dirigenten.
§ 11 Stemmeret.
11.1. Hvert medlem over 18 år, der har været medlem af foreningen i 3 måneder og ikke er i
restance, har en stemme. Indehaver af et bådpladsbevis har en ekstra stemme i tillæg til den
stemme, der haves for medlemskab af foreningen.
11.2.Stemmeafgivning kan ske ifg. skriftlig fuldmagt til et medlem, der dog højest-over egne
stemmer- kan afgive stemmer for 3 medlemmer, samt evt, disses bådpladsbevisstemmer.
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§12. Ekstraordinær generalforsamling:
12.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelses

beslutning herom, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af foreningens
stemmeberettigede stemmer. Denne anmodning skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet
af den ekstraordinære generalforsamling.
12.2. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne senest
14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest mulig varsel, dog mindst 14 dage jf. § 8.2.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 28 arbejdsdage efter at bestyrelsen
har modtaget anmodning herom, dog ikke hvis tidspunktet falder i en alm. ferieperiode. Her
afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter ferieophør.
§ 13. Bestyrelsesvalg:
13.1. Morsø Sejlklub & Marina ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer
vælges blandt foreningens medlemmer på foreningens generalforsamling for 2 år ad gangen.
13.2. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
13.3. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer således: I ulige år vælges 4
bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
13.4. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
13.5. Der vælges 2 suppleanter, en første- og andensuppleant. Hvem der skal være første- og anden
suppleant, afgøres på grundlag af stemmeafgivningen.
13.6. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
13.7. Fastlæggelse af hvem der skal på valg i lige og ulige år efter samlet valg, afgøres af bestyrelsen ved
konstitueringen..
§ 14 Bestyrelse:
14.1. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.
14.2. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.
14.3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede, heriblandt
formand eller næstformand. I formandens forfald indtræder næstformand i hans sted.
14.4. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller (i
dennes fravær) næstformandens stemme afgørende.
14.5. Generalforsamlingen kan fastsætte et rimeligt vederlag til de af generalforsamlingen valgte
bestyrelsesmedlemmer.
14.6. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, herunder især til udførelse af praktisk arbejde
på lystbådehavnen og til udførelse af administrative opgaver.
14.7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. I disse udvalg kan optages medlemmer uden for
bestyrelsens kreds.
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14.8. Formanden for bestyrelsen tilser, at der for hvert bestyrelsesmøde udfærdiges et protokollat, der
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§ 15. Kontingent og driftsbidrag:
15.1. Generalforsamlingen fastsætter hvert år, efter indstilling fra bestyrelsen, drifts- og kapitalbudgettet,
samt driftsbidrag og kontingenter for det indeværende budgetår. Driftsbidrag og kontingenter forfalder den
1. april.
15.2. Driftsbidrag fastsættes som en procentdel af andelsbevisernes værdi. Driftsbidrag til bådhuse, skal
afspejle omkostningerne til disse.
§ 16. Værdiansættelse af bådpladsbeviser:
16.1. Generalforsamlingen fastsætter hvert år, efter indstilling fra bestyrelsen, værdien af
bådepladsbeviserne. Værdien reguleres med en procentdel, af den for året før, fastsatte pris.
16.2. Regulering foretages hvert år pr. 1. januar. Ved tilbagekøb dog først efter betaling af driftsbidrag for
året.
§ 17. Ordensreglement:
Bestyrelsen udfærdiger et ordensreglement for havnen med udgangspunkt i det til enhver tid gældende og
af Transportministeriet/Kystdirektoratet udfærdigede standardreglement. Evt, ændringer i foreningens
vedtægter / ordensreglement tilstilles de relevante myndigheder til godkendelse/orientering. Det til enhver
tid gældende ordensreglement opslås på havnen.
§ 18. Tegningsret:
18.1. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formanden
samt 1 bestyrelsesmedlem. I sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre,
tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
18.2. Alle væsentlige dispositioner, der ikke er vedtaget på en generalforsamling, kræver enighed i
bestyrelsen.
18.3. Hvis der i bestyrelsen behandles sager, hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan have interesse,
det kan være af familiemæssig art, eller hvor bestyrelsesmedlemmet er repræsenteret i bestyrelsen for en
anden forening, der kan have interesse i udfaldet af en beslutning, skal bestyrelsen erklære det eller de
medlemmer inhabile. Inhabile bestyrelsesmedlemmer, kan ikke deltage i bestyrelsesmøder og
bestyrelsesbeslutninger, omhandlende den aktuelle sag.
§ 19. Mortifikation:
19.1. Såfremt et medlem over for foreningens bestyrelse sandsynliggør, at hans bådpladsbevis eller
bådhusbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted i henhold til reglerne i mortifikationsloven.
19.2. Såfremt ingen, inden indkaldelsesvarslets udløb, har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af
og/eller sin bedre ret til det pågældende bådpladsbevis eller bådhusbevis, er bestyrelsen forpligtiget til at
erklære det pågældende bevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt bevis udstedes til den
berettigede.
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19.3. Den der begærer mortifikationen, er forpligtiget til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed
og med udstedelsen af det nye bådpladsbevis eller bådhusbevis. Bestyrelsen kan som betingelse for at
foretage videre forlange, at det pågældende medlem indbetaler et passende depositum til dækning af de
forventede omkostninger ved mortifikation m.v.
§ 20. Regnskab/revision:
20.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den. 1. februar afgive driftsregnskab
for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
20.2. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med revisorernes påtegning.
20.3. Driftsregnskab og status skal være tilgængeligt for medlemmerne, efter de i folkeoplysningsloven
anførte frister, dog senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
20.4. Revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Revisorerne skal hvert år.
Mindst 14 dg. før generalforsamlingen, 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 beholdning.
§ 21. Vedtægtsændringer m.v.:
21.1. Til vedtagelse af forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen, kræves
at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer er til stede — personligt eller ved befuldmægtiget — på
generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende,
stemmeberettigede stemmer.
21.2. Er 2/3 af de stemmeberettigede stemmer ikke repræsenteret, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3
af de fremmødte stemmeberettigede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær
generalforsamling.
21.3. På sidstnævnte ekstraordinær generalforsamling er forslaget vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte,
stemmeberettigede stemmer, stemmer herfor.
21.4. Ved beslutning om opløsning skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes
med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt flertal her tilstrækkeligt. I tilfælde
af opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes lokalt i overensstemmelse med foreningens formål
jf. § 2 og 3.
§ 22
Når forslag til sammenslutning af MorsHavn.DK og Morsø Sejlklub er endelig godkendt på de respektive
foreningers generalforsamlinger, skal der senest 21. dage herefter afholdes en generalforsamling i den nye
forening "Morsø Sejlklub og Marina", hvor der skal vælges en ny bestyrelse for foreningen. Indtil dette
tidspunkt, ledes foreningen af bestyrelserne for MH og MS i fællesskab. Denne midlertidige bestyrelse, kan
kun træffe beslutninger der vedrører den daglige drift.
-oDisse vedtægter er besluttet på stiftende generalforsamling 2009.
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Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger:
§ 6.4 og § 8.2 ændret på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2016.

Anders Buus

Sven Thor Larsen

LLdL
Ole Jensen

Kirsten Christensen
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