Vedtægter og
havnereglement for
Holbæk Bådelaug
Vedtægter:
1. Foreningens navn er Holbæk bådelaug, med adressen Finsings Plads 2, 4300
Holbæk.

Skjoldets udsmykning består af et anker omkranset af vand og bøgetræer.
Til ethvert fartøj, som ejes af et medlem af lauget, udleveres mod betaling
en klubstander, som føres på fartøjet sæsonen igennem.
Kun medlemmer kan føre laugets stander.
3.
Ansøgning om optagelse som medlem stiles skriftligt til bestyrelsen, som
derefter behandler ansøgningen. Ansøgningsskema udleveres af bestyrelsen.
1)
Såfremt en ansøger godkendes, meddeles dette vedkommende skriftligt
sammen med tilsendelse af kontingentopkrævning
Når ansøgeren har betalt indskud og kontingent, er vedkommende fuldgyldigt
medlem og får tilsendt laugets love og havnereglement.
Gyldig kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort.
2)
Hvis et flertal i bestyrelsen er imod optagelse, får ansøgeren skriftlig besked
herom. Vedkommende kan herefter kræve beslutningen sat under afstemning
på nærmest følgende ordinære generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør
spørgsmålet.
4. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde laugets love såvel som
havnens reglement
5. Hvis et medlem forsætligt eller groft overtræder love og reglementer,
bevidst modarbejder laugets interesser og overhører bestyrelsens
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henstillinger, kan eksklusion finde sted efter følgende retningslinier:
A: Mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker vedkommende udelukket af
lauget af ovennævnte grund.
B: Medlemmet tilsendes anbefalet brev med opfordring til at udmelde sig af
lauget inden 14 dage.
C: I modsat fald behandles eksklusionen på førstkommende ordinære
generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt flertal blandt de
fremmødte medlemmer.
D: Der skal gives den pågældende lejlighed til at fremføre sine synspunkter på
generalforsamlingen.
E: Såfremt den pågældende ikke deltager i behandlingen, skal vedkommende
skriftligt underrettes om generaldforsamlingens beslutning
6. Kontingent og afgifter fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingent og afgifter skal være indbetalt til kassereren inden den 15. marts
samme år. Kontingentet opkræves helårligt.
Kassereren udsender giroopkrævning til medlemmerne umiddelbart efter
generalforsamlingen.
Medlemmer, som ikke rettidigt har betalt kontingent og afgifter, tilsendes en
rykker, anbefalet på medlemmets regning, pr. 1. april til betaling indenfor 8
dage. Denne har ikke opsættende virkning.
Ved fortsat manglende betaling kan medlemmet, af bestyrelsen, udelukkes fra
klubben og må i så tilfælde, for atter at blive medlem, betale restancen og
påny indgive ansøgning om optagelse.
Samtidig mister vedkommende sin anciennitet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af medlems sygdom dispensere herfra.
7. Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 15. februar.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) valg af dirigent.
2) Beretning fra bestyrelsen
2a) Beretning fra udvalg
3) indkomne forslag
4) Regnskab
5) fastsættelse af kontingenter og afgifter
6) valg til bestyrelse
7) valg til udvalg
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8) valg til revision
9) eventuelt
Generalforsamlingen vælger dirigenten, som leder forhandlingerne og afgør
stemmemåden. Dog skal alle personspørgsmål afgøres skriftligt blot ét
medlem kræver det.
Alle afstemninger vedrørende eksklusion skal foregå skriftligt.
Der kan, på generalforsamlingen, stemmes ved fuldmagt, men intet medlem
kan stemme for mere end én fuldmagtsgiver.
Valgbar er ethvert medlem, som er villig til at modtage valg.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i laugets forhandlingsprotokol,
hvori også andre forhandlinger optages.
Protokollen føres af bestyrelsen, med denne kan dog i særlige tilfælde
kræve en protokolfører valgt af generalforsamlingen.
Under punkt 9 ”eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger, som bestyrelsen
finder belastende for bådelauget.
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 3, skal være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Forslag skal stilles skriftligt med tydelig afsender, til formanden.
8. Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret. kassereren er til enhver tid
ansvarlig for bogføring og laugets midler. Kassereren foretager alle ind- og
udbetalinger.
Laugets midler placeres efter bestyrelsens skøn således:
a. Rådighedsbeløb: et passende beløb til varetagelse af den daglige drift
placeres pengeinstitut på giro- eller checkkonto.
b. Investeringsmidler: Laugets opsparing til fremtidige opgaver placeres til
højst mulig forrentning på risikofri konto, eller depot i pengeinstitut.
For rådighedsbeløbet tegner alene kassereren lauget, mens investeringsmidler
tegnes af formand og kasserer i forening.
Årlig revision foretages i januar måned, men revisorerne har til enhver tid ret
til at efterse regnskaberne.
Revisorer vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år.
9. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af lauget og er ansvarlig overfor
generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til
stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
1) Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen på
lige årstal.
2) Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
3) Suppleant vælges årligt
4) Næstformanden udpeges af bestyrelsen, blandt dennes medlemmer på
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første møde efter generalforsamlingen
Bestyrelsen kan, i det omfang den finder det relevant, nedsætte
arbejdsudvalg og anmode generalforsamlingen om at vælge medlemmer hertil
under dagsordenens punkt 7.
10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen
finder anledning dertil, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt
fremsætter begæring herom med begrundet forhandlingsemne. Ingen andre
punkter end de i den skriftlige begæring fremsatte kan behandles på den
ekstraordinære generalforsamling.
Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel, og indkaldelsen skal ske
inden for en måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Havnereglement Holbæk Bådelaug
1. I det omfang økonomien tillader det, og i øvrigt efter forslag fra
medlemmer, anskaffer lauget redskaber til fælles brug.
Generalforsamlingen fastsætter eventuelle afgifter for brug af disse
redskaber. Laugets materiel må ikke, uden bestyrelsens tilladelse, fjernes fra
havnen. Misbrug vil medføre erstatningsansvar.
2. Hvert år umiddelbart efter 15. marts fordeler laugets havneudvalg ledige
pladser efter anciennitet.
Intet medlem har ret til mere end én pæle- eller kædeplads i havnen.
Jolleplads kan lejes, selv om medlemmet har pæle- eller kædeplads.
Laugets havneudvalg er, til enhver tid, berettiget til at flytte en pladsejer til
anden plkads, hvis hensynet til bedst mulig udnyttelse af havnepladserne
kræver det.
Sælger et medlem sin båd, har vedkommende ret til at fastholde sin plads i
salgsåret plus efterfølgende år. Vedkommende har pligt til at oplyse
bestyrelsen om dette.
Pladser, som af den ene eller anden grund ikke benyttes, kan korttidsudlejes
af laugets havneudvalg.
3. Medlemmer med fast bådplads i havnen kan, i det omfang det er muligt,
leje kabiner. Undtaget herfra er kabiner, som benyttes til surfudstyr. Disse
udlejes blandt alle laugets medlemmer efter gældende regler om anciennitet.
4. Både med plads i havnen skal være ansvarsforsikrede. Bestyrelsen kan
kræve gyldig kvittering for dette.
Lauget kan træffe aftale med anerkendt forsikringsselskab om mulighed for
kollektiv ansvarsforsikring, der kan tegnes af medlemmerne.
Kassereren er ansvarlig for forsikringsarrangementet Forsikringens årsdag er 1.
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marts og præmien opkræves sammen med kontingentet.
For forsikringer, hvor præmien ikke er betalt 15. marts, ophører dækningen,
og kassereren underretter laugets havneudvalg herom.
7. El må ikke bruges til opvarmning af både uden aftale om betaling for
forbruget.
8. Både som ikke er søsat senest 1/6 kan forlanges flyttet til den sydligste del
af landpladsen.
9. Både må kun henstilles på land efter aftale med pladsmanden.
Både, som ikke har været søsat indenfor de sidste 12 måneder, skal fjernes
fra landpladsen.
10. Hvis en pladsejer, der har betalt plads i havnen, senest den 30/6
definitivt opsiger sin plads, refunderes halvdelen af årslejen under
forudsætning af at pladsen kan genudlejes.
11. Bestyrelsen kan dispensere fra paragraf 8 og 9 i særlige tilfælde.

Vedtaget på generalforsamlingen i Holbæk Bådelaug, januar 2007
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