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4. november 2014

Vedtægter for Præstø Sejlklub

§ 1 Sejlklubbens navn og hjemsted

Sejlklubbens navn er Præstø Sejlklub og forkortes PSK.

Sejlklubbens hjemsted er Præstø i Vordingborg Kommune

Sejlklubben er stiftet den 22. maj 1932

Sejlklubben er medlem af Dansk Sejlunion

Klubstander og emblem er rødt Antonitterkors på hvid bund

Sejlklubbens adresse er adressen til den enhver tid gældende regnskabsfører

§ 2 Sejlklubbens formål

Sejlklubbens formål er:

 at varetage medlemmernes interesser ved udøvelse af lystsejlads, såvel med sejl- som motor-
både

 at varetage medlemmernes interesser i forhold til Præstø Havn

 at arrangere kapsejlads og tursejlads

 at fremme sammenholdet mellem sejlklubbens medlemmer

 at udbrede kendskab til lystsejlads
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§ 3 Præstø Sejlklubs værdigrundlag

Et medlemskab af Præstø Sejlklub forudsætter, at medlemmet respekterer sejlklubbens værdi-
grundlag:

Vi værdsætter og respekterer havnens omgivende natur
- vi vil arbejde for at udvikle havnen i respekt for vores største aktiv og attraktion, nemlig den omgi-
vende smukke natur og det unikke havnemiljø

Vi ønsker indflydelse på havnen
- vi lægger stor vægt på at opnå indflydelse på styringen og udviklingen af vores havn

Vi udøver god ledelse af sejlklubben
- vores ledelsesstil i sejlklubben er baseret på vores kerneværdier

Vi har det rart med hinanden
- vi skaber rammen for et berigende og udviklende samvær i respekt for hinanden

Vi lægger vægt på helhed og sammenhængskraft
- vi er bredtfavnende og rummelige med et positivt menneskesyn

Vi lægger vægt på et godt omdømme
- vi vil pleje vort image og sikre et godt omdømme hos vores medlemmer og øvrige interessenter

Vi vil arbejde for at udvikle havnens faciliteter i overensstemmelse med medlemmernes be-
hov og i respekt for ”Præstømiljøet”
- havnens udvikling bør drives af medlemmernes behov for tilbud og i harmoni med Præstøs særli-
ge udtryk og natur og i respekt for øvrige interessenters ønsker

Vi vil fremme sikkerhed til søs
- godt sømandskab skal være kendetegnende for PSKs medlemmer

§ 4 Optagelse af medlemmer

Medlemmer, som optages i Præstø Sejlklub, indplaceres i en af følgende grupper:

 Aktive seniorer
 Passive seniorer
 Aktive juniorer
 Vinterbadere
 Æresmedlemmer

Som aktiv eller passiv senior i sejlklubben kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, og
som ved indmeldelse tilslutter sig sejlklubbens formål og værdigrundlag.

Som aktiv junior kan man optages, indtil man fylder 18 år. Optagelse af umyndige som medlemmer
af sejlklubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.
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Som vinterbadere kan alle optages. Vinterbadere har begrænset adgang til sejlklubbens faciliteter
og har status som passive medlemmer.

Æresmedlemmer er medlemmer, der kan udnævnes på generalforsamlingen efter indstilling af
bestyrelsen, og disse har status som aktive medlemmer.

Personer med gæld til Præstø Sejlklub eller andre sejlklubber kan ikke optages, før dette forhold er
bragt i orden.

Optagelse i sejlklubben sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis
2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse kan den optagelsessøgende
begære spørgsmålet forelagt for den følgende generalforsamling.

Der indhentes en børneattest for medlemmer, der varetager tillidshverv i sejlklubben - eksempelvis
bestyrelsesmedlemmer, trænere, instruktører, holdledere mv - før tillidshvervet påbegyndes.

§ 5 Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontin-
gentet fastsættes særskilt for de forskellige medlemstyper.

For alle medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud. Medlemskab er først gyldigt, når kon-
tingentet er indbetalt.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

For familier ydes rabat efter følgende regler: Ved 3 familiemedlemmer gives 20 % rabat af det
samlede kontingent, og for hvert efterfølgende familiemedlem gives yderligere 10 % rabat af det
samlede kontingent, dog max. 50 % af det samlede kontingent. Rabatten tilbagebetales ved hen-
vendelse til sejlklubbens regnskabsfører.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at
det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen
har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages
skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klub-
ben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Et medlem skal efterleve det for Præstø havn til enhver tid gældende havnereglement. Bestyrelsen
kan ekskludere et medlem, som ved sin adfærd skader klubbens anseelse, ikke følger havnereg-
lementet, eller som direkte modarbejder klubbens formål, værdigrundlag og vedtægter. Beslutnin-
gen om eksklusion skal træffes af en enig bestyrelse. Vedkommende medlem skal, inden beslut-
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ningen om eksklusion træffes, have lejlighed til straks at udmelde sig selv af klubben eller fremføre
sit forsvar for den samlede bestyrelse.

Et medlem som ekskluderes, har ret til at fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkom-
mende ordinære generalforsamling, bortset fra medlemmer, som er ekskluderet på grund af kon-
tingentrestance. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun
optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves simpelt flertal.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.
Intet medlem kan ved udtræden, det være sig udmeldelse eller eksklusion, gøre krav på nogen del
af foreningens formue.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Præstø Sejlklubs øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3
ugers varsel med angivelse af dagsorden i klubbladet, ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer
med stemmeret eller igennem lokalpressen.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden med eventuelt indsendte
forslag fra medlemmerne offentliggøres på hjemmesiden og sættes på opslag i Dambæks Have-
hus senest 3 dage før generalforsamlingen.

Hvert aktivt medlemskab, som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalfor-
samlingen, har én stemme.

Passive medlemmer, juniorer og vinterbadere kan deltage i generalforsamlingen, men har ingen
stemmeret.

Medlemmer, som er afskåret fra personlig tilstedeværelse ved generalforsamlingen, kan stemme
ved fuldmagt, som med vedkommendes underskrift overbringes dirigenten ved mødets begyndelse
og af denne bekendtgøres overfor generalforsamlingen. En deltager i generalforsamlingen kan
højst stemme i henhold til én fuldmagt.

§ 8 Dagsorden

Den ordinære generalforsamling skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Den reviderede årsrapport til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Planer for det kommende år
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8. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent til godkendelse
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af bestyrelsessuppleanter
11. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant
12. Eventuelt

§ 9 Generalforsamlingens ledelse mv

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede for-
handlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 15 og § 16. Diri-
genten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra 3 stemmeberettigede med-
lemmer ske skriftlig afstemning, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal med undtagelse
af afstemningsreglerne nævnt i §§ 6, 7, 15 og 16.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne
optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten og referenten.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes, når
mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse
af, hvad der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1
måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der øn-
skes behandlet.

Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, med und-
tagelse af afstemningsreglerne nævnt i §§ 15 og 16.

§ 11 Bestyrelse - valg

Bestyrelsen er sejlklubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter sejlklubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, såle-
des at henholdsvis 3 og 4 medlemmer er på valg hvert andet år.

Passive medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen.

2 bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen.
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2 Bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant vælges for et år.

§ 12 Konstituering og tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen og vælger
samtidig blandt sine medlemmer et antal bestyrelsesrepræsentanter til de af kommunen etablere-
de styrende organer for Præstø Havn.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig efter indkaldelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer og når for-
manden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er samlet. Indkaldelsen skal ske enten skriftligt eller
via email. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan ikke pantsætte eller stifte gæld for Præstø Sejlklub uden godkendelse fra general-
forsamlingen.

Bestyrelsen kan ikke investere i projekter, gennemføre køb af ydelser/produkter eller salg af sejl-
klubbens aktiver mv, som ikke er vedtaget i et budget eller en plan godkendt af generalforsamlin-
gen.

Bestyrelsen kan ikke iværksætte forandringer, hvis formål i væsentligt omfang ændrer på omfanget
og sammensætningen af sejlklubbens materiel, som ændrer på sejlklubbens aktivitetsomfang og
arten af aktiviteter uden en godkendelse af generalforsamlingen.

Ved uforudsete hændelser, der nødvendiggør afholdelse af udgifter til fortsættelse af generalfor-
samlingsbesluttede planlagte og budgetterede aktiviteter, kan bestyrelsen afholde udgifter ud over
godkendt budget på op til kr 50.000. Udgifter, der overstiger dette beløb, skal godkendes af en
generalforsamling.

Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger, ligesom den sørger for protokolførelse på gene-
ralforsamlingen.

Efter ethvert bestyrelsesmøde underskrives protokollen af bestyrelsens medlemmer og efter gene-
ralforsamlingen af dirigenten og referenten.

Ud over den betalte regnskabsfører arbejder bestyrelsen ulønnet i klubbens interesse, men det er
ethvert medlems pligt efter evne at hjælpe bestyrelsen mest muligt, blandt andet ved at indtræde i
udvalg til løsning af specielle opgaver f.eks. kapsejladser, fester o.a.

Regnskabsføreren varetager klubbens kasse og regnskaber, samt sørger, for at revideret årsrap-
port kan foreligge til generalforsamlingen. Regnskabsføreren kan antages lønnet af bestyrelsen.

Sejlklubben tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejen-
dom / løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og et menigt bestyrelsesmedlem i
forening, jf dog stk 3, 4, 5 og 6.

§ 13 Årsrapport
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Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år og status pr. den 31.
december til bilagskontrollanterne.

Årsrapport og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med bilagskontrollanternes påtegning.

Årsrapport og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlin-
gens afholdelse.

§ 14 Revision

Klubbens bilagskontrollanter skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Årsrapport og status forsynes med påtegning. Bilagskontrollanterne
har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, kasse og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne er til
stede, og ændringsforslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis der ikke på generalfor-
samlingen er 2/3 af foreningens medlemmer til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for
forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt. Indkaldelsen til en ny generalfor-
samling skal ske inden 3 uger regnet fra den netop afholdte generalforsamling.

§ 16 Sejlklubbens opløsning

For ophævelse af Præstø Sejlklub kræves:

 at dette bekendtgøres i en særlig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 at mindst 2/3 af sejlklubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede

 at et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Hvis der ikke på generalforsamlingen er 2/3 af foreningens medlemmer til stede, men 3/4 af de
afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor
forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer
der er mødt.

Klubbens eventuelle værdier ved nedlæggelse af klubben skal tilfalde almennyttige formål indenfor
søsport i Vordingborg kommune.
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Således vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling, den 26. januar 1972
Ernst Jørgensen

Lovændringer fortaget på generalforsamlingen 1 1975 & 1976
Aksel Overgaard

Lovændringer foretaget på generalforsamlingerne i 1982, 1989, 1994 og 1996
Poul Fromberg Christensen
Lovændring foretaget på generalforsamlingen i 2006

Jan Ørting Hansen

Lovændring foretaget på generalforsamlingen i 2007
Knud Røgilds

Ændring af vedtægterne foretaget på generalforsamlingen i 2011
Peter Nielsen

Ændring af vedtægterne foretaget på ekstraordinær generalforsamling i 2014
Jes Lysdahl Boldsen


