
Vedtægter for Haderslev Sejlforening 
 

§ 1 
NAVN OG FORMÅL 

Foreningen Haderslev Sejlforening under initialerne HSF, der har hjemsted i Haderslev Kommune er stiftet lørdag den 3. 

august 1935. Foreningens formål er i en upolitisk opbygning, at fremme og udvikle de bedst mulige betingelser for 

sejlsporten i Haderslev, samt kammeratligt og selskabeligt samvær. 

 
§ 2 

KENDETEGN OG INITIALER 

Foreningens stander har hvid bund med blå vinkel og tunge. I vinklen er indsat HSF. Emblem er som stander. Standeren må 

kun føres på både, hvis ejere er tilsluttet HSF som aktive medlemmer med HSF-broplads, og disse er som sådan pligtig at 

føre standeren ved bro og under sejlads. Står et medlem i flere sejlklubber kan øvrige klubstandere føres samtidig. Fartøje r 

tilhørende foreningens medlemmer må kun føre dansk yachtflag. 

 
§ 3 

MEDLEMSBETINGELSER 

Personer der ønsker indmeldelse i Haderslev Sejlforening, kan optages ved skriftlig ansøgning til foreningens kasserer. 

Ansøgningen forelægges foreningens bestyrelse, hvorefter optagelse kan ske. Der kan optages aktive A- og B-medlemmer 

samt passive medlemmer. Som aktive B-medlemmer kan alene optages ægtefæller eller samlever til aktive A-medlemmer.  

Personer med fast bopæl i Haderslev Kommune har fortrinsret, når nye medlemmer optages. Medlemmer optaget efter den 

30. september betaler halv kontingentydelse. 

 
Er der ud over en kernefamilie flere ejere af samme båd, skal disse iblandt sig udpege én person, som søger og personligt 

får tildelt broplads og dermed er ansvarlig over for foreningen på samtlige ejeres vegne. Samtlige medejere skal dog efter 

sædvanlige regler søge optagelse som aktive A-medlemmer og opretholde medlemskabet så længe ejerforholdet består. 

 
Afgår et medlem ved døden, kan alene ægtefælle/samlever overtage afdødes rettigheder og pligter. 

 
En enig bestyrelse kan udnævne et mangeårigt medlem, som har gjort en særlig indsats for foreningen, til æresmedlem. 

Vedkommende opnår derved et livslangt gratis medlemskab og deltager med ægtefælle/samlever vederlagsfrit i foreningens 

arrangementer. Ved æresmedlemmets død kan ægtefælle/samlever fortsat deltage vederlagsfrit i foreningens arrangementer, 

så længe medlemskab og kontingentbetaling opretholdes. 

 
Alt efter bestyrelsens beslutning, i forhold til foreningens aktuelle situation, erlægger nyt aktivt A-medlem med bådplads et 

broindskud eller en årlig lejeafgift. Dog erlægger nyt aktivt A-medlem optaget efter den 30. september halv lejeafgift. 

Medlemmet har derefter også ret til vinterplads på land. Eksisterende medlemmer med bro plads på lejeplads har fortrinsret, 

når plads kan tilbydes med bro indskud. Tidligere betalt leje modregnes ikke i bro indskuddet. Kun fartøjer der er 

ansvarsforsikrede kan opnå plads ved HSF´s bro og landplads. 

Det er ikke tilladt medlemmerne at drive nogen form for bådudlejning eller erhvervsmæssig anvendelse af foreningens 

område. Det erlagte broindskud og andre medlemsydelser tilbagebetales ikke ved 1) udmeldelse, 2) eksklusion eller 3) 

medlemsafgang nødvendiggjort af foreningens lejeaftale med Haderslev Kommune. I sidstnævnte tilfælde skal 

medlemsanciennitet belønnes. 

 
Det påhviler ethvert medlem at følge foreningens vedtægter og reglementer, at udvise godt kammeratskab, at gøre sig 

bekendt med de almindelige gældende søvejsregler og bestemmelser og udvise en opførsel i ånd og tone, der ikke kan skade 

foreningens ry og omdømme. 

 
§ 4 

UDELUKKELSE OG EKSKLUSION 

Når særlige forhold giver anledning dertil, kan bestyrelsen udelukke et medlem i en nærmere tidsbegrænset periode, hvor - 

under medlemmet nægtes adgang til foreningens område og brug af dets faciliteter. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende ikke respekterer foreningens vedtægter og reglementer, eller 

medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin 

afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Uden opsættende virkning har vedkommende krav på, at sagen 

afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har adgang og kan forsvare sig. Eksklusionen 

sættes på dagordenen, som et særligt punkt. Eksklusion på generalforsamlingen kræver 2/3 majoritet blandt de fremmødte. 

Ekskluderet medlem kan kun optages igen af en generalforsamlingsbeslutning med samme 2/3 stemmemajoritet. 

 
§ 5 

FORENINGENS LEDELSE 

Foreningen ledes og repræsenteres i alle forhold af en bestyrelse på 7 aktive medlemmer, som vælges af generalforsam- 

lingen. Bestyrelsen består af formand og kasserer, som vælges direkte af generalforsamlingen, samt 5 bestyrelsesmedlem - 

mer hvor bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær, brofoged, pladsmand, søsports- og festudvalgsformand. 

 
Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.



Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 1. suppleant og 

1. revisor vælges i lige år og 2. suppleant og 2. revisor vælges i ulige år. Alle valg gælder for 2 år ad gangen undtagen 

revisorsuppleanten, som vælges for 1 år ad gangen. 
 
 

 
Indtræder en suppleant i bestyrelsen, vælger førstkommende ordinær generalforsamling nyt bestyrelsesmedlem for den 

resterende valgperiode. 

 
Til varetagelse af foreningens søsportslige og selskabelige arrangementer vælges på generalforsamlingen 3 medlemmer samt 

2 suppleanter for 1 år ad gangen. 

 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder løbende ajourføring af foreningens reglementer og instrukser. 

Bestyrelsen varetager foreningens dispositioner ved anskaffelser, vedligeholdelser og alt øvrigt i foreningens interesse. Over 

bestyrelsens møder føres referater, som bekendtgøres for medlemmerne ved opslag i foreningshuset, samt på foreningens 

hjemmeside. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. 

 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som i samarbejde med bestyrelsen bistår med løsning af de til enhver tid forekommende 

opgaver. Udvalgene kan bestå af såvel aktive som passive medlemmer. 

Ethvert aktivt medlem, eventuelt stedfortræder, har pligt til at bistå disse udvalg med løsning af pålagte opgaver. Bestyrelsen 

har mulighed for at betale/ansætte en person til udførelse af arbejde på foreningens område. 

 
§ 6 

TEGNINGSRET 

Foreningen tegnes udadtil af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i 

forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 

 
§ 7 

ØKONOMI OG REGNSKAB 

Foreningens økonomi bygger hovedsagelig på kontingenter, indskud og lejeindtægter. Forslag til beløbenes størrelse 

fremlægges af bestyrelsen til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentperioden følger kalenderåret. 

Kontingenter opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen i februar måned med sidste rettidig indbetalingsdato den 

28./29. februar. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse pålagt rykkergebyr og ny betalingsfrist den 

10. marts. Såfremt kontingent og gebyr herefter ikke betales rettidigt, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet 

af foreningen. Ny optagelse kan kun ske ved fornyet betaling af indskud, kontingenter og pålagte gebyrer. 

 
Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse 

regnskab og beholdning. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Driftsregnskab og status forelægges 

generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Driftsregnskab og 

status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 
På generalforsamlingen fremlægges forslag til det kommende års budget. 

 
§ 8 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle spørgsmål, der ikke efter vedtægterne skal afgøres på anden 

måde. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den anden lørdag i februar måned. Adgang til generalforsamlingen har 

alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag. 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før 

generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver eksklusion og foreningens ophævelse 

kvalificeret majoritet jf. § 4 og § 13. Skriftlig afstemning kan besluttes af dirigenten og skal anvendes, når mindst 5 

stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 
§ 9 

DAGSORDEN 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1.    Valg af dirigent. 

2.    Valg af referent. 

3.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

4.    Forelæggelse af regnskab og status for det forløbne år til godkendelse. 
5.    Behandling af indkomne forslag. 
6.    Fastsættelse af kontingenter m.v. 

7.    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.



8.    Valg i henhold til vedtægterne § 5. 
9.    Det kommende års aktiviteter. 

10.  Eventuelt. 
 

 
Der  føres  referat  over  generalforsamlingen. Dette  underskrives  af  referent  og  dirigent.  Referatet  bekendtgøres  for 
foreningens medlemmer ved opslag i foreningshuset samt på foreningens hjemmeside. 

 
§ 10 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 % af de aktive 

medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal 

bestyrelsen drage omsorg for, at generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse. Der kan ikke 

behandles emner ud over de i dagsordenen stillede. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme 

bestemmelser som for ordinær generalforsamling. 

 
§ 11 

MEDLEMSMØDER 

Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder efter behov. Meddelelse herom gives normalt ved opslag i foreningshuset eller 

på den årlige aktivitetsliste. Medlemsmøderne afholdes som orienterende møder. Der kan derfor ikke vedtages emner af 

blivende betydning på disse møder. 

 
§ 12 

FORPLIGTELSER OG HÆFTELSE 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser for foreningen. 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue og aktiver. 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen udover 

kontingentforpligtigelsen. 
Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 
§ 13 

FORENINGENS OPHÆVELSE 

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmer er 

repræsenteret, og kun ved vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmers antal, men forslaget vedtaget med 

2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes straks - dog med mindst 8 dages varsel - til en ny generalforsamling, der uden hensyn 

til det mødende antal stemmer afgør spørgsmålet med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Hvis der for forslaget ikke afgives 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er forslaget bortfaldet. 

Ved opløsning af Haderslev Sejlforening skal foreningens midler udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i 

forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

 
§ 14 

Alle tidligere vedtægter bortfalder. 
 

 
 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. november 2017. 

 
Originalen er underskrevet af.: 
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