
Nybøl Nor Søsportsklub Vedtægter. 

 
§ l Formål og hjemsted. 

Klubbens navn er Nybøl Nor Søsportsklub, forkortet N.N.S. og dens hjemsted er 

Gråsten. Klubbens formål er at samle alle, der interesserer sig for søsport og aktiviteter 

forbundet hermed. Dette formål søges opnået ved afholdelse af fælles ture og lignende 

arrangementer, samt i øvrigt varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne. 

 

§ 2 Optagelse af medlemmer. 

Som aktive medlemmer kan optages borgere, bosiddende i Danmark med tilknytning til 

Nybøl Nor. 

Andre kan optages som passive medlemmer med interesse i N.N.S. 

Begæring om optagelse som medlem rettes til et bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen afgør ved simpel stemmeflertal optagelsen. 

Hvis der ikke er stemmeflertal for optagelsen, kan begæring om optagelse rettes til den 

førstkommende generalforsamling. 

 

§ 3 Udmeldelse og eksklusion. 

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen inden regnskabsårets udgang. 

Såfremt et medlem står i restance 6 måneder efter regnskabsårets begyndelse, vil 

medlemskabet blive slettet, og det kan kun genoptages, såfremt det skyldige beløb er 

betalt, og da får man samme status som nyt medlem. 

Et medlem kan ekskluderes, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom. Een af 

bestyrelsen foretaget eksklusion, kan af den ekskluderede indankes til 

generalforsamlingen skriftligt. 

 

§ 4 Regnskab og kontingent. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen 

valgte revisorer, og forelægges af kassereren på hver generalforsamling. Kontingentet 

fastsættes på den ordinære generalforsamling og fremlægges som særligt punkt på 

dagsordenen. 

 

§ 5 Ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen har. indenfor de af loven fastsatte rammer, den øverste myndighed i 

alle klubbens anliggender. Klubben afholder ordinær generalforsamling i 3. måned efter 

regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Dagsordenen skal bekendtgøres samtidig med indvarslingen. Generalforsamlingen ledes 

af en dirigent, valgt ved simpelt stemmeflertal. Beslutninger træffes ved simpelt 

stemmeflertal. Er stemmernes antal lige, gør formandens stemme udslaget. Ved 

lovændring kræves dog 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. På 

generalforsamlingen aflægger formanden beretning, og protokollen fra foregående 

generalforsamling oplæses. Der fremsættes forslag til, hvad der skal foretages i det 

kommende år. Forslag der fra medlemmernes side ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før 

generalforsamlingen. Senere indkomne forslag kan kun behandles under eventuelt. Om 

sager der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende 

beslutning. 

Der foretages skriftlig afstemning, når blot eet medlem kræver det. Beslutninger vedtaget 

på generalforsamlingen, oplæses ved afslutningen. 

 



§ 6 Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes, når bestyrelsen finder anledning hertil, 

eller senest l måned efter at mindst 10 medlemmer i skrivelse til bestyrelsen, med 

angivelse af forhandlingsemne, har anmodet herom. 

 

§ 7 Begrænsning af stemmeret. 

Kun aktive medlemmer har stemmeret. Har det aktive medlem bofællesskab, vil 

stemmeretten også tilfalde bofællen. 

 

§ 8 Bestyrelsen. 

Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer og 3 

bestyrelsesmedlemmer, der alle skal være aktive medlemmer af klubben. Der ud over vil 

der være 1 suppleant. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne samt 1 suppleant og to 

revisorer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Bestyrelsen 

vælger blandt sine medlemmer en næstformand, en kasserer og en sekretær. 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil. 

Bestyrelsen kan ikke optage lån, uden generalforsamlingens godkendelse. For klubbens 

gæld hæfter alene klubbens formue. 

 

§ 9 Særlige udvalg. 

Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan vælge udvalg til varetagelse 

af særlige opgaver. 

Disse udvalg konstituerer sig selv. 

 

§ 10 Andre bestemmelser. 

For at et fartøj kan føre klubbens stander skal ejeren være aktivt medlem af klubben. 

 

§ 11 Klubbens opløsning. 

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af samtlige fremmødte aktive medlemmer, ved en 

opløsende generalforsamling, stemmer derfor. Den opløsende generalforsamling træffer 

beslutning om anvendelse af klubbens midler. 


