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Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling (GF) i 

Skive Søsports Havn (SSH) 
tirsdag d. 2. november 2021 kl. 19:00 på Hotel Strandtangen 

 
 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Behandling af Bestyrelsens forslag til nye opdaterede vedtægter, se Bilag 1 

a. Forslaget blev behandlet på foreningens ordinære generalforsamling den 28. september 2021. 
Mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemte for forslaget. 
Imidlertid var færre end 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer mødt frem på den 
ordinære generalforsamling den 28. september 2021. 

b. I henhold til foreningens nugældende vedtægters § 9, skal forslaget herefter behandles på denne 
ekstraordinære generalforsamling, hvor forslaget i givet fald vil kunne vedtages endeligt, hvis 2/3 af 
de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for forslaget. 
Dette gælder uanset det til denne ekstraordinære generalforsamling antal fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. 

 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
OBS: På baggrund af den aktuelle COVID-19 situation forbeholder bestyrelsen sig ret til at kunne annullere 
generalforsamlingen op til 1 uge. 



Bestyrelsens forslag til nye opdaterede vedtægter 
for Skive Søsports Havn, GF 2021

Hidtidig formulering Forslag ny formulering 

Foreningens navn og hjemsted 
§ 1

Foreningens navn er ”Skive Søsports Havn”. 

Foreningens hjemsted er Skive kommune.  

Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 
Skive. 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er ”Skive Søsports Havn”. 

Foreningens hjemsted er Skive Kommune.  

Foreningens formål 
§ 2

Foreningen har til formål at tilvejebringe og 
administrere de for udøvelse af søsport fornødne 
anlæg og ordninger. 

Foreningen kan i så henseende indtræde som ejer, 
lejer, administrator eller bruger af nye eller allerede 
etablerede anlæg eller ordninger, for derved at 
muliggøre den bedste og mest hensigtsmæssige 
udnyttelse af disse. 

Foreningen skal herudover virke til fremme af 
søsporten i samarbejde med de til havnen knyttede 
klubber og foreninger. 

§ 2. Foreningens formål 

Foreningen har til formål at tilvejebringe, drive og 
administrere de for udøvelse af søsport fornødne 
anlæg og ordninger. 

Foreningen har tillige subsidiært til formål at drive 
og administrere sådanne anlæg og faciliteter på 
landjorden ved havneområdet, som må anses som 
naturlige for, at havnen kan betjene brugere af 
havneområdet, herunder både bådejere og andre.  

Foreningen kan i så henseende indtræde som ejer, 
lejer, administrator eller bruger af nye eller allerede 
etablerede anlæg eller ordninger, for derved at 
muliggøre den bedste og mest hensigtsmæssige 
udnyttelse af disse. 

Foreningen skal herudover virke til fremme af 
søsporten i samarbejde med de til havnen knyttede 
klubber og foreninger. 

Til grund for foreningens virke og opfyldelse af 
formål ligger lejekontrakt og aftaler mellem Skive 
Byråd og Skive Søsports Havn. 

Foreningens grundlag 
§ 3

Indgået lejekontrakt og aftaler mellem Skive Byråd 
og Skive Søsports Havn, danner grundlag for 
opfyldelse af foreningens formål og virke. 

Økonomisk grundlag 
§ 4

Bilag 1



 

 

Foreningens økonomiske grundlag søges 
tilvejebragt primært ved udlejning af bådepladser 
og faciliteter, optagelse af lån samt på anden efter 
bestyrelsens skøn forsvarlig måde. 
 
Bestyrelsen udarbejder hvert år, på baggrund af 
årsregnskabet og budget for det kommende år, et 
takstregulativ for leje (del A) og serviceydelser (del 
B) i Skive Søsports Havn. 
 
Takstregulativet, del A (leje), som er gældende fra 
1. april til 31. marts den følgende sejlsæson (år 
X+1), behandles og vedtages på den ordinære 
generalforsamling. 
 
Takstregulativet, del B (serviceydelser), som er 
gældende fra 1. april til 31. marts i kommende 
sejlsæson (år X), behandles og vedtages på den 
ordinære generalforsamling. 
 

 
Medlemsforhold 

§ 5 
 

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver fysisk eller 
juridisk person, der med foreningen indgår 
lejekontrakt om en bådeplads i Skive Søsports Havn. 
 
Lejekontrakt om bådeplads, og dermed optagelse i 
foreningen som medlem, indgås med foreningen og 
aftales med et af bestyrelsen udpeget 
bestyrelsesmedlem eller den myndighed/person, 
som af bestyrelsen er bemyndiget til at varetage 
udlejning/opsigelse af kontrakter og bådepladser. 
 
Ved ophør af lejemål af bådeplads ophører 
medlemskabet af forening 
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan indstille til 
generalforsamlingen, som med 2/3 deles majoritet af 
de fremmødte, kan beslutte at ekskludere et 
medlem, der ikke opfylder medlemskabets 
forpligtelser, herunder gentagne grove brud på 
ordensreglementet, eller som handler til skade for 
foreningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 3. Medlemsforhold 

 
 

Som medlem optages enhver fysisk eller juridisk 
person, der med foreningen indgår lejekontrakt om 
en bådplads i Skive Søsports Havn. 
 
Aftale om leje af bådplads, og dermed optagelse i 
foreningen som medlem, indgås med foreningen og 
aftales skriftligt med et af bestyrelsen udpeget 
bestyrelsesmedlem eller den myndighed/person, 
som af bestyrelsen er bemyndiget til at varetage 
udlejning/opsigelse af kontrakter og bådpladser. 
 
Ved ophør af lejemål af bådplads ophører 
medlemskabet af foreningen. 
 
Eksklusion – særlige forhold: 
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at 
generalforsamlingen skal træffe beslutning om at 
ekskludere et medlem, der ikke opfylder 
medlemskabets forpligtelser, herunder – men ikke 
udtømmende - gentagne grove brud på 
ordensreglementet, eller som på anden måde 
handler til skade for foreningen. Bestyrelsens 
indstilling til generalforsamlingen kræver, at mindst 
2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.  
 
Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin 
afgørelse om indstillingen, have haft lejlighed til 
skriftligt over for bestyrelsen at redegøre for sine 
synspunkter.  
 
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion 
kræver samme majoritet som ved ændring af 
foreningens vedtægter, jf. § 6. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer, der ikke betaler lejen for bådeplads til 
tiden i overensstemmelse med det til enhver tid 
gældende takstregulativ for Skive Søsports Havn, 
slettes dog uden videre fra sæsonstart det 
pågældende år. 
 
Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun 
genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til 
foreningen er berigtiget. 
 

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på 
generalforsamlingen, har vedkommende medlem 
krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før 
generalforsamlingens afholdelse, ligesom 
medlemmet har adgang til denne med ret til 
mundtligt at fremføre sine synspunkter. 
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et 
særskilt punkt på dagsordenen. 
 
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en 
generalforsamlingsbeslutning herom, kan kun på ny 
optages som medlem ved en ny 
generalforsamlingsbeslutning herom. Her kræves 
samme majoritet som ved beslutning om 
eksklusion. 
 
Betalt leje mv. refunderes ikke ved eksklusion. 
 
Eksklusion – restance: 
Medlemmer, der er i restance med betaling af 
forfalden leje eller andre forfaldne ydelser ud over 3 
måneder, kan ekskluderes af bestyrelsen med 8 
dages skriftligt varsel. Senest efter udløbet af dette 
varsel, skal medlemmet have fjernet sin båd fra 
bådpladsen. Bestyrelsen kan beslutte, at restancer 
overgives til inkassobehandling efter almindelige 
gældende regler. 
 
Et udtrådt eller ekskluderet medlem kan kun på ny 
blive optaget som medlem i foreningen, såfremt 
eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. 
 
Ethvert medlem er pligtigt straks skriftligt at 
meddele foreningen adresseændring, ændring i 
telefonnummer og ændring af e-mailadresse. 
 

 
Bestyrelsen 

§ 6 
 
Stk. 1. Opgaver og valg 
 
Foreningens daglige ledelse varetages af en 
bestyrelse på 5 medlemmer, valgt på 
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 

• 2 medlemmer vælges på lige år og 
• 3 medlemmer vælges på ulige år. 

 
Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter for 
2 år ad gangen. 

• 1 suppleant vælges på lige år og 
• 1 suppleant vælges på ulige år. 

 
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indkalder 
bestyrelsen en suppleant for resterende del af 
afgående medlems valgperiode. Suppleanter 
indtræder efter anciennitet. 

 
§ 4. Bestyrelsen  

 
 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 
medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 
2 år ad gangen. 

• 2 medlemmer vælges på lige år og 
• 3 medlemmer vælges på ulige år. 

 
Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter for 
2 år ad gangen. 

• 1 suppleant vælges på lige år og 
• 1 suppleant vælges på ulige år. 

 
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indkalder 
bestyrelsen en suppleant for den resterende del af 
afgående medlems valgperiode. Suppleanter 
indtræder efter anciennitet. 



 

 

 
Suppleanter kan i øvrigt deltage i bestyrelsesmøder 
uden stemmeret. Genvalg af såvel 
bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde 
sted. 
 
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter 
generalforsamlingen sig selv med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer. 
 
Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet 
 
Bestyrelsesarbejdet udføres efter 
forretningsordenen, som er en integreret del af 
vedtægterne. 
 
 
Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, når 
formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted skriftligt 
med mindst 14. dages varsel, medmindre særlige 
forhold taler for, at der indkaldes med et kortere 
varsel. Indkaldelse finder sted med angivelse af 
dagsorden. 
 
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, 
som underskrives af bestyrelsen. Godkendte 
referater offentliggøres på foreningens hjemmeside 
senest 14 dage efter mødet. 
 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt 
stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
 
 
Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
 
 
Stk. 3. Honorarer, ansatte og tilknyttede 
personer 
 
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog kan der ved 
bestyrelsens foranstaltning, ydes kompensation for 
dokumenterede udgifter som følge af 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet 
arbejdskraft. 
 
Bestyrelsen kan i det omfang det skønnes 
nødvendigt for Skive Søsports Havn videre 
udvikling tilknytte personer, som ulønnet 
arbejdskraft, til varetagelse af specielle opgaver. 
 

 
Suppleanter kan i øvrigt deltage i bestyrelsesmøder 
uden stemmeret. Genvalg af såvel 
bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde 
sted. 
 
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter 
generalforsamlingen sig selv med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer. 
 
 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Forretningsordenen offentliggøres på foreningens 
hjemmeside senest 14 dage efter bestyrelsens 
konstituering. 
 
Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, når 
formanden finder det nødvendigt, eller når mindst et 
andet bestyrelsesmedlem kræver det. 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøder finder sted skriftligt 
med mindst 14 dages varsel, medmindre særlige 
forhold undtagelsesvist taler for, at der kan 
indkaldes med et kortere varsel. Indkaldelse finder 
sted med angivelse af dagsorden. 
 
Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et referat, 
som godkendes af alle medlemmer af bestyrelsen. 
Referatet offentliggøres på foreningens 
hjemmeside senest 14 dage efter mødet. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne, og herunder formand 
og/eller næstformand, er til stede. Bestyrelsen 
træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.  
 
Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog kan der efter 
bestyrelsens godkendelse ydes kompensation for 
dokumenterede udgifter i tilknytning til arbejdet i 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet 
arbejdskraft. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Generalforsamling 

§ 7 
 
Stk. 1. Myndighed 
 
Foreningens øverste myndighed er 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse 
 
Vedtægternes § 7, stk. 2, foreslås ændret til 
følgende ordlyd (formulering vedr. ekstraordinær 
generalforsamling ændres ikke): 
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt 
inden for perioden 01. januar til 31. marts. 
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af 
dagsorden skal finde sted med mindst 4 ugers 
varsel på en af Skive Søsports Havn valgt/anvist 
måde til de enkelte medlemmer (prioritet er via E- 
mail/SMS via administrationssystemet). 
 
Medlemmer som ikke har angivet gyldig 
postadresse, E-mail adresse samt mobilnummer 
(SMS) modtager ikke notifikation fra foreningen om 
generalforsamlingen, men er selv ansvarlig for at 
søge information på hjemmesiden eller ved 
havnefogeden. 
 
2 uger inden den ordinære generalforsamling, 
fremlægges foreningens regnskab i foreningens 
lokaler. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 
bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når 
mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt 
fremsætter krav herom med angivelse af grund. I 
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af 
begæring herom. 
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med 
angivelse af dagsorden skal ske som for ordinær 
generalforsamling angivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5. Generalforsamlingen 

 
 
 
 
Foreningens øverste myndighed er 
generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 
senest den 31. marts. Indkaldelse til 
generalforsamling med angivelse af dagsorden skal 
finde sted med mindst 4 ugers varsel. 
 
Indkaldelse til generalforsamling sker ved 
elektronisk post (e-mail) eller ved SMS. Bestyrelsen 
kan efter et medlems skriftlige anmodning herom 
beslutte, at et medlem indkaldes til 
generalforsamlinger pr. almindeligt brev. 
 
 
 
 
 
2 uger inden den ordinære generalforsamling, 
fremlægges foreningens regnskab til gennemsyn i 
foreningens lokaler. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 
bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når 
mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt 
fremsætter krav herom med angivelse af grund. I 
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af 
begæring herom. 
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med 
angivelse af dagsorden skal ske som angivet for 
ordinær generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen afholdes med fysisk 
fremmøde på et sted efter bestyrelsens valg inden 
for Skive Kommune. 
 
I særlige tilfælde, hvor væsentlige udefra 
kommende forhold taler imod eller umuliggør 
afvikling af generalforsamlingen med helt eller 
delvist fysisk fremmøde, kan bestyrelsen beslutte, 
at generalforsamlingen undtagelsesvist afholdes 
helt (alle deltager digitalt) eller delvist (nogle 
deltager digitalt, andre deltager ved fremmøde) 
digitalt. I givet fald skal bestyrelsen i indkaldelsen 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Stk. 3 Mødeberettigede 
 
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle 
foreningens medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 4 Stemmeberettigede 
 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle 
foreningens medlemmer, som ikke er i restance. 
 
Der kan kun afgives én stemme pr. bådeplads. 
 
Dersom et medlem er lejer af flere bådepladser kan 
der kun afgives en stemme pr. medlem. 
 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt 
fremmøde. 
 
 
Stk. 5 Generalforsamlingens gennemførelse 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 
omfatte følgende punkter: 
 
1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning. Evt. suppleret af øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til 
godkendelse. 
4) Behandling og vedtagelse af budget og 
takstregulativ. 
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af 
suppleant. 
7) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. 
8) Valg af 2 kritiske revisorer. 
9) Eventuelt. 
 
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet 
under punkt 5, skal indsendes skriftligt og være 
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen, samt af bestyrelsen 
offentliggjort ved opslag i foreningens lokaler samt 

informere nærmere om, hvordan elektronisk 
deltagelse er mulig, og der skal benyttes et system, 
der sikrer, at kontrol af deltagelse og 
gennemførelse af dagsordenens punkter, herunder 
eventuel skriftlig afstemning, kan finde sted på 
betryggende måde. 
 
 
 
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle 
foreningens medlemmer. 
 
Bestyrelsen kan efter konkret og forudgående 
vurdering beslutte, om andre end medlemmerne 
kan overvære hele eller dele af 
generalforsamlingen som tilhørere og således uden  
et medlems rettigheder, og kan i givet fald opstille 
praktiske retningslinjer herfor. 
 
 
 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle 
foreningens medlemmer, som ikke er i restance. 
 
Der kan kun afgives én stemme pr. bådplads. 
 
Dersom et medlem er lejer af flere bådpladser kan 
der kun afgives en stemme pr. medlem. 
 
Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. 
 
 
 
 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 
skal omfatte følgende punkter: 
 
1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning. 
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til 
godkendelse. 
4) Behandling og vedtagelse af budget og 
takstregulativ. 
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af 
suppleant. 
7) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. 
8) Valg af 2 kritiske revisorer. 
9) Eventuelt. 
 
 
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet 
under punkt 5, skal indsendes skriftligt og være 
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres ved 
opslag i foreningens lokaler samt på foreningens 



 

 

på foreningens hjemmeside senest 1 uge forud for 
generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed, medmindre andet følger af 
nærværende vedtægter. 

hjemmeside senest 1 uge forud for 
generalforsamlingen. 
 
I forbindelse med punktet ”Behandling og 
vedtagelse af budget og takstregulativ” behandler 
og vedtager generalforsamlingen efter bestyrelsens 
indstilling et takstregulativ for leje af bådpladser (del 
A) og andre ydelser (del B). Del A (leje af 
bådplads), er gældende fra 1. april til 31. marts den 
senere efterfølgende sejlsæson (år X+1), og 
takstregulativet, del B (andre ydelser), er gældende 
fra 1. april til 31. marts i den nærmest forestående 
sejlsæson (år X). 
 
Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed, medmindre andet følger af 
nærværende vedtægter. 
 
Dog kræver beslutning om sammenlægning 
(herunder fusion) med andre foreninger samt køb 
og salg af fast ejendom vedtagelse på en 
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens 
medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 2/3 flertal 
på en generalforsamling, der ikke er 
beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden for 2 uger 
med sædvanligt varsel indkalde til endnu en 
generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer 
på denne generalforsamling er for forslaget, er 
dette vedtaget uanset det fremmødte antal 
stemmeberettigede medlemmer. 
 
 

  
§ 6. Vedtægtsændringer 

 
Ændring af foreningens vedtægter kan ske på 
enhver generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 
foreningens medlemmer er til stede og mindst 2/3 
af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, der ikke 
er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 2 uger 
med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne 
stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset 
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er 
til stede. 
 

 
Regnskab og formue 

§ 8 
 
Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
 

 
§ 7. Regnskab 

 
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 



 

 

Regnskabet skal før den ordinære 
generalforsamling være revideret af en registreret 
eller statsautoriseret revisor, der vælges af 
generalforsamlingen for et år. 
 
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til 
enhver tid forlange indsyn i foreningens 
regnskabsbilag og kassebeholdning. Revisoren 
skal foretage kasse- og bankkonti-eftersyn mindst 
én gang om året. 
 
Revisoren skal gøre bestyrelsen opmærksom på 
eventuelle uregelmæssigheder i regnskabet. 
 
De af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer 
skal mindst én gang om året foretage kritisk 
gennemgang af forenings regnskabsbilag. 
 
De kritiske revisorer skal kontrollere om indtægter 
og afholdte udgifter er i overensstemmelse med 
foreningens formål og vedtægter, samt over for 
bestyrelse og generalforsamling fremkomme med 
evt. bemærkninger hertil. 
 
Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget 
myndighed/person (Revisor/Bogholder), som af 
bestyrelsen er bemyndiget til at varetage 
foreningens bankrelationer (adgang til NEMID, 
bankkontoer/depoter mv.) i samråd med kasseren 
og formanden, indkasserer foreningens indtægter 
og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger 
samt øvrige bank aktiviteter/transaktioner. 
 
Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget 
myndighed/person (Revisor/Bogholder), fører i 
samråd med kasseren og formanden kassebog 
over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, 
at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid 
kan aflæses heri. 
 
Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget 
myndighed/person (Revisor/Bogholder), udarbejder 
foreningens årsregnskab i samarbejde med den 
valgte revisor. 
 
Foreningens formue skal anbringes på forsvarlig 
vis. Yderligere skal der hvert år foretages 
henlæggelse til istandsættelse og vedligeholdelse 
af Skive Søsports Havns havneanlæg, ejendom og 
løsøre. 
 

Regnskabet skal før den ordinære 
generalforsamling være revideret af en registreret 
eller statsautoriseret revisor, der vælges af 
generalforsamlingen for et år. 
 
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til 
enhver tid forlange indsigt i foreningens 
regnskabsbilag og kassebeholdning. Revisoren 
skal foretage eftersyn af kasse- og bankkonti 
mindst én gang om året. 
 
Revisoren skal gøre bestyrelsen opmærksom på 
eventuelle uregelmæssigheder i regnskabet. 
 
De af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer 
skal mindst én gang om året foretage kritisk 
gennemgang af forenings regnskabsbilag. 
 
De kritiske revisorer skal kontrollere, om indtægter 
og afholdte udgifter er i overensstemmelse med 
foreningens formål og vedtægter, samt over for 
bestyrelse og generalforsamling fremkomme med 
evt. bemærkninger hertil. 
 
Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget 
myndighed/person (Revisor/Bogholder), som af 
bestyrelsen er bemyndiget til at varetage 
foreningens bankrelationer (adgang til NEMID, 
bankkontoer/depoter mv.) i samråd med kassereren 
og formanden, indkasserer foreningens indtægter 
og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger 
samt øvrige bankaktiviteter/transaktioner. 
 
Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget 
myndighed/person (Revisor/Bogholder), fører i 
samråd med kassereren og formanden kassebog 
over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, 
at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid 
kan aflæses heri. 
 
Kassereren eller en af bestyrelsen udpeget 
myndighed/person (revisor/bogholder), udarbejder 
foreningens årsregnskab i samarbejde med den 
valgte revisor. 
 
Der skal hvert år foretages henlæggelse til 
istandsættelse og vedligeholdelse af Skive 
Søsports Havns havneanlæg, ejendom og løsøre. 

 
Tegning og hæftelse 

§ 9 
 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 
formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg 

 
§ 8. Tegning og hæftelse 

 
 
Foreningen tegnes udadtil af formanden og et 
bestyrelsesmedlem i forening. I alle sager, der 
angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 



 

 

og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen 
dog af den samlede bestyrelse. 
 
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen 
personlig hæftelse for de på foreningen hvilende 
forpligtelser. 
 
Til ændring af nærværende vedtægter og 
forretningsorden, herunder fusion med andre 
foreninger samt køb og salg af fast ejendom, 
kræves vedtagelse på en generalforsamling, hvor 
mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede 
og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. 
 
Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, der ikke 
er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 2 uger 
med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne 
stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset 
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er 
til stede. 
 

eller løsøre, tegnes foreningen af den samlede 
bestyrelse i forening. 
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen 
personlig hæftelse for de på foreningen hvilende 
forpligtelser. 
 
 

 
Forsikring 

§ 10 
 

Bestyrelsen skal drage omsorg for at alle lovpligtige 
forsikringer er tegnet, samt i øvrigt holde havnens 
anlæg, ejendom og løsøre forsvarligt forsikret. 
 

 

 
Foreningens opløsning 

§ 11 
 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages 
på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst 
halvdelen af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse 
kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for 
forslaget. 
 
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der 
ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal 
stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
 
I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen 
anvendes til søsportslige formål. 
 

 
§ 9. Foreningens opløsning 

 
 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages 
på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til 
stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at 
mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, 
der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal 
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
 
I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen 
anvendes til søsportslige formål. På den 
besluttende generalforsamling træffes nærmere 
bestemmelse om, hvorledes foreningens formue 



 

 

På besluttende generalforsamling træffes nærmere 
bestemmelse om, hvorledes foreningens formue 
skal anvendes. Dog er simpelt stemmeflertal her 
tilstrækkeligt. 
 

skal anvendes. I dette spørgsmål er simpelt 
stemmeflertal tilstrækkeligt. 

 
Voldgift 

§ 12 
 
Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende 
aftale – herunder spørgsmålet om, hvorvidt der fra 
en af siderne foreligger misligholdelse – afgøres 
endeligt ved voldgift i overensstemmelse med den 
til enhver tid gældende lov om voldgift. 
 
Voldgiftsretten fungerer efter følgende 
retningslinjer: 
 
Den part, som ønsker voldgift, skal skriftligt ved 
anbefalet brev meddele den anden part, at der 
ønskes voldgift, hvilket spørgsmål, der ønskes 
forelagt voldgiftsretten, de påberåbte 
spørgsmålsgrunde samt angive den person, som 
parten har valgt som sin voldgiftsmand. Inden 2 
uger efter meddelelsens modtagelse skal den 
anden part meddele, hvem parten har udpeget som 
sin voldgiftsmand, samt angive sin påstand og 
indsigelser. Overskrides fristen, udpeges denne 
voldgiftsmand af den til enhver tid værende 
dommer i Retskredsen. 
 
Voldgiftsmændene vælger en opmand, der skal 
være jurist, der er formand for voldgiftsretten og 
fastsætter reglerne for sagens behandling. Dog skal 
hver af parterne have mulighed for at fremkomme 
med 2 skriftlige indlæg for voldgiftsretten. 
 
Såfremt voldgiftsmændene ikke inden 2 uger kan 
enes om valget af en opmand, udpeges denne af 
den til enhver tid værende dommer i Retskredsen. 
 
Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende 
for parterne, og voldgiftsretten fastsætter sagens 
omkostninger samt disses fordeling mellem 
parterne under hensyntagen til sagens udfald. 
 
Sagens behandling for voldgiftsretten og 
voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig 
tilgængelig, og det i loven omtalte værneting skal 
være foreningens hjemsted. 
 

 
 

 

Vedtaget Skive, den 




