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VEDTÆGTER FOR FEMØ BÅDELAUG
§1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er ”Femø Bådelaug”
2. Foreningens hjemsted er Femø, Lollands Kommune
§2 Formål
1. Foreningens formål er:
a) at varetage Femøs bådejeres interesser
b) at søge miljøet i havnen og områderne omkring havnen udviklet i samarbejde med
havnefoged, Beboerforeningen, Lolland Kommune m.fl.
§3 Medlemskreds
1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent, og medlemmet er
dermed stemmeberettiget
3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et
regnskabsår.
4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent en gang om året.
5. Nye medlemmer, der er indmeldt efter 1. september, betaler halvt kontingent resten af
året.
§4 Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail, på tavler og ved meddelelse i Talerøret for
Femø, hvis det er muligt. Dagsorden ifølge vedtægterne.
3. Møde –og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.
4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskabet
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år og 2 suppleanter
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5.

6.
7.
8.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Dagsorden bekendtgøres senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der
ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest
1. marts. Forslagene skal optages i dagsordenen, der bekendtgøres ved mail og hvis det er
muligt i Talerøret for Femø.
Forslag om vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når
det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det
antal, der vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes
reglen om simpelt flertal.

§5 Foreningens ledelse
1. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges
af generalforsamlingen for en 2-årig periode, så at der i lige år vælges 2 medlemmer og i
ulige år 3 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er ligeværdige.
2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholds konstituerende møde, hvor bestyrelsen
af og blandt sine medlemmer vælger mindst formand og kasserer.
4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
5. Bestyrelsen er ulønnet. Dog kan der ved bestyrelsens foranstaltning ydes kompensation for
dokumenterede udgifter, som følge af bestyrelsesarbejdet.
6. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
7. Havnefogeden kan deltage i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
§6 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og
kan afholdes, når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om
det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire
uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
§7 Økonomi, regnskab og revision
1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
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2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
§8 Tegningsregler og hæftelse
1. Bestyrelsen er bemyndiget til:
• At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at
kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske
anliggender
• At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå
kontrakter herom.
2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.
3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Er dette ikke opfyldt, kan forslaget vedtages på
en efterfølgende ekstraordinær -eller ordinær generalforsamling ved simpelt flertal.
2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages
på.
§10 Opløsning
1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en ekstraordinær
generalforsamling, samt ved en efterfølgende ordinær generalforsamling ved simpelt flertal.
2. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overdrages til Femø
Beboerforening.
§11 Datering
Vedtaget på generalforsamlingen 2. april 2022

