
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 
 

for 

KOLDING SEJLKLUB 
 

Stiftet 1881 

 

 

 

 

 

 
Medlem af: 

Dansk Idrætsforbund 

Dansk Sejlunion 
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§ 1. 

 
Klubbens navn og hjemsted: 

Klubbens navn er Kolding Sejlklub, og dens hjemsted er Kolding. 

Klubben bærer endvidere binavnet Kolding Sejlklubs Ungdom (Kolding Sejlklub). 

Klubbens mærke er en hvid stander med et rødt malteserkors. 

 

 
§ 2. 

 
Hovedorganisation: 

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er herigennem medlem af Dansk Idrætsforbund 

og underkastet de for disse forbund gældende vedtægter og bestemmelser. 

 

 
§ 3. 

 
Formål: 

Klubbens formål er at fremme sejlsporten og søsporten ved: 

1. At afholde kapsejladser, herunder distancesejladser. 

2. At skabe de bedst mulige forhold gennem anlæg af broer og andre former for fortøj- nings- 

og landgangsanlæg i Lillebæltområdet og i Kolding fjord og ved at arrangere tur- sejladser. 

3. At afholde kursus i praktisk og teoretisk sømandskab og navigation. 

4. At støtte og bidrage til opretholdelse af ”Kolding Sejlklubs Ungdom (KS Ungdom)”. 

5. At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer i passende omfang. 

6. At arrangere møder, sammenkomster og foredrag. 

7. At varetage fartøjsejernes interesser over for ”Den selvejende institution Kolding Lyst- 

bådehavn”. 

8. At vedligeholde klubbens faciliteter ved Kolding Lystbådehavn. 

9. At udgive et medlemsblad. 

10. At foretage, hvad bestyrelsen i øvrigt finder egnet til at fremme klubbens og medlem- 

mernes interesse. 

 
 

§ 4. 

 
Klubbens medlemskategorier og kontingentgrupper: 

A: Fartøjsejere over 25 år 

B: Andre aktive medlemmer over 25 år 

C: Ungdomsmedlemmer 

D: Passive medlemmer 
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Kontingent for medlemskategorierne fastsættes af generalforsamlingen. Generalforsamlin- 

gen kan fastsætte supplerende kontingentkategorier for f.eks. pensionister, familiemedlem- 

mer, ungdomssejlere af familiemedlemmer og studerende. Ved familiemedlemmer forstås 2 

samlevende medlemmer med samme adresse, begge over 18 år 

§ 5. 

 
Regler for optagelse: 

Enhver interesseret kan søge optagelse i klubben. 

En ansøger kan gøre sig bekendt med klubbens vedtægter på klubbens hjemmeside, eller  

ved henvendelse til bestyrelsen. 

Enhver ansøger skal udfylde et optagelsesskema, og ansøgere, som ikke er fyldt 18 år, skal 

fremlægge tilladelse fra forældre eller værge til optagelsen. 

 
 

§ 6. 

 
Behandling af ansøgning om optagelse: 

Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemsskabet gælder fra, at bestyrelsen 

har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse 

herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for 

generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger 

efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsen afgør, om optagelse kan finde sted. 

Nægtes optagelse, uanset betingelserne i henhold til § 5 er opfyldt, meddeles det ansøgeren. 

Bestyrelsen er ikke pligtig at meddele ansøgeren, hvorfor optagelsen er nægtet. 

 

 
§ 7. 

 
Kontingent og indskud: 

Kontingent og indskud fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. 

Kontingentet opkræves forud for et år ad gangen. 

Er kontingentet ikke indgået senest 1. juli, kan medlemsrettighederne fortabes med omgåen- 

de virkning. 

Eventuel genoptagelse som medlem kan kun ske, når alle tidligere restancer er betalt, og 

ansøgning om genoptagelse behandles i henhold til § 6. 

Medlemmer, der optages efter 1/7 betaler halvt kontingent for det resterende regnskabsår. 

Medlemmer, for hvem særlige økonomiske forhold gør sig gældende, kan efter skriftlig an- 

søgning af bestyrelsen bevilges nedsættelse af kontingentet til halvdelen.. 

 
 

§ 8. 

 
Medlemsrettigheder: Samtlige medlemmer har ret til at bære klubbens emblem og mærke. 

Alle fartøjsejere har ret til at føre klubbens stander på deres fartøj. 

Kommenterede [AN1]: Kolding Sejlklub er som forening 

der får støtte af Kolding Kommune underlagt 

Folkeoplysningsloven som kræver fuld åbenhed og adgang 

for alle der ønsker medlemskab. Kolding Kommune har 

krævet at § 6 fjernes eller ændres således at bestyrelsen ikke 

kan kan nægte optagelse uden begrundelse. Den ændrede 

tekst er i overenstemmelse med DIF/DS forslag til Standard 

vedtægter for medlemsklubberne 
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Samtlige medlemmer har ret til at deltage i klubbens møder, sammenkomster og foredrag og 

har adgang til klubbens lokaler. 

Ethvert medlem har ret til at overvære klubbens generalforsamling. Hvert medlem har én 

stemme. 
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Passive medlemmer og medlemmer under 18 år har ikke stemmeret. 

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt på klubbens generalforsamlinger og øvrige 

møder. 

 

 
§ 9. 

 
Medlemspligter: 

Ethvert medlem har pligt til at meddele bestyrelsen adresseændringer og ændringer i mail- 

adresse. 

 

 
§ 10. 

 
Udmeldelse: 

Udmeldelse skal finde sted inden 1. februar og skal skriftligt meddeles bestyrelsen. Erlagt 

kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt. 

 

 
§ 11. 

 
Eksklusion og karantæne: 

Et medlem kan udelukkes midlertidigt (karantæne) for en periode op til seks måneder eller kan 

ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende 

ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.  

 

I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden 

bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at 

bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på 

dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, 

skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er 

meddelt. Det ekskluderede medlem har ret til at deltage i dette punkt på generalforsamlingen 

med taleret og stemmeret. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet 

indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen har bestemt, at medlemmet har sine 

rettigheder indtil generalforsamlingens afgørelse er truffet.  

 

Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt 

flertal.   

 

Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen 

spørgsmålet. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, der enten ikke mere opfylder be- 

tingelserne for medlemskab i henhold til § 5 og § 7, eller hvis andre bevæggrunde taler for 

eksklusion. 

Et medlem, der er ekskluderet, er berettiget til personligt eller ved befuldmægtiget at fore- 

Kommenterede [AN2]: Den ændrede tekst er i 

overensstemmelse med DIF/DS forslag til Standard vedtægter 

for medlemsklubberne. Afgørelse sker ved almindeligt flertal 
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lægge sin sag for den første ordinære generalforsamling, der afholdes efter eksklusionen. 

Bestyrelsen skal da redegøre for eksklusionen og dens årsager, og den ekskluderede får der- 

efter lejlighed til at redegøre for sin stilling til eksklusionen. Efter yderligere et indlæg fra 

begge sider afgør generalforsamlingen ved skriftlig afstemning, om eksklusionen skal stad- 

fæstes, hvortil kræves, at 2/3 – to tredjedele – af de tilstedeværende stemmeberettigede 

stemmer herfor. 

En eksklusion, der er godkendt af generalforsamlingen i overensstemmelse med foranståen- 

de bestemmelse, kan ikke indankes for højere instans. 

En eksklusion, der er vedtaget på en generalforsamling, kan alene ophæves ved generalfor- 

samlingsbeslutning, og hertil kræves ligeledes, at 2/3 – to tredjedele – af de tilstedeværende 

stemmeberettigede stemmer for ophævelse. 

 
 

§ 12. 

 
Æresmedlemmer: 
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Bestyrelsen er bemyndiget til efter enstemmig vedtagelse at tildele personer, som klubben 

ønsker at vise opmærksomhed for særligt virke og gavn for Kolding Sejlklub, klubbens 

ærestegn. 

Indehavere af ærestegnet betragtes som æresmedlemmer og er kontingentfrie. 

 

 
§ 13. 

 
Generalforsamlingens myndighed: 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

 

 
§ 14. 

 
Ordinær generalforsamling: 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Bestyrelsen skal med mindst 8 dages3 ugers varsel indkalde generalforsamlingen ved 

bekendtgø- relse i lokale dag- eller ugeblade, ved sved opslag på hjemmeside og e-mail til 

alle medlemmer med kendt e-mail adresse].kriftlig meddelelse til de stemmeberettigede 

med- lemmer eller i form af elektronisk meddelelse. 

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til be- 

styrelsen senest 15. februar. 

Endelig dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen på samme måde som 

indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal 

behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal 

medfølge 

 

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist digitalt, hvis 

force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde 

som fysisk møde. Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen 

informeres om, hvordan deltagelse foregår. 

 

Dagsordenen kan modtage tilføjelser fra bestyrelsen, men skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Orientering om KS Ungdom.udvalg 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

6. Forslag fra medlemmer. 

7. Fastsættelse af indskud og kontingent. 

8. Valg af formand. 

9. Valg af næstformand eller kasserer. 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

11. Valg af repræsentant til lystbådehavnens bestyrelse 

12. Valg af revisor. 

Kommenterede [AN3]: Den ændrede tekst er i 

overenstemmelse med DIF/DS forslag til Standard vedtægter 

for medlemsklubberne og afspejler den hidtidige praksis i 

klubben. Herunder mulighed for at afholde generalforsamling 

digitalt 
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13. Eventuel bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af lån m.v. 

14. Eventuelt. 

 
Formanden leder valget af dirigent. 

Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter under iagttagelse af be- 

stemmelserne i nærværende vedtægter og i øvrigt under iagttagelse af almindelig forenings- 

praksis. 

Afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog kan dirigenten lade foretage skriftlig af- 

stemning, hvilken afstemningsform skal være obligatorisk, såfremt formanden eller 10 

stemmeberettigede medlemmer måtte stille krav herom. 
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Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre ved- 

tægterne påbyder andet. 

Forslag om vedtægtsændringer kan alene vedtages, såfremt ¾ - tre fjerdedele – af de frem- 

mødte stemmeberettigede stemmer herfor. Opnås der ikke sådant flertal for forslaget, kan dette 

dog vedtages med almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende generalfor- 

samlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær. 

Alle beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages. Pro- 

tokollen underskrives af dirigenten. 

 
 

§ 15. 

 
Ekstraordinær generalforsamling: 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, den måtte finde anled- 

ning hertil. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 20 stemmeberettigede medlemmer 

fremsætter skriftlig anmodning herom. 

Indkaldelsen skal ske med samme varsel og bekendtgørelsesmåde som gældende for den 

ordinære generalforsamling. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal 

endvidere indeholde angivelse af dagsordenen. 

 
 

§ 16. 

 
Bestyrelsens valg og sammensætning: 

Bestyrelsen består af forretningsudvalget samt 4 – 7 yderligere medlemmer efter generalfor- 

samlingens nærmere bestemmelse. 

Forretningsudvalget består af klubbens formand, næstformand og kasserer. 

Klubbens formand vælges for 1 år ad gangen, medens næstformand og kasserer og klubbens 

repræsentant i Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn vælges for 2 år ad gangen. 

Næstformanden er på valg på generalforsamlinger i lige kalenderår, medens kassereren er på 

valg på generalforsamlinger i ulige kalenderår. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen på klubbens generalforsamling. 

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare som formand, næstformand, kasserer og 

bestyrelsesmedlemmer. 

Genvalg kan i alle tilfælde finde sted. 

 

 
§ 17. 

 
Bestyrelsens samt forretningsudvalgets myndighed og opgaver: 

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold, 

ligesom dens på lovlig måde vedtagne beslutninger forpligter klubben udadtil. 

Formanden eller i dennes forfald næstformanden repræsenterer klubben i alle retsforhold. 

Kommenterede [AN4]: I overensstemmelse med tillæg til 

vedtægterne godkendt på seneste generalforsamling i 2022 

der tydeliggør  at Forretningsudvalget tegner klubben  

Tildeling af fuldmagt og afsnittet om medlemmers eller 

bestyrelsens hæftelser er i overenstemmelse med DIF/DS 

forslag til Standard vedtægter for medlemsklubberne 
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Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og klubbens kasserer. 

Forretningsudvalget varetager på bestyrelsens vegne klubbens daglige ledelse og tegner 

klubben. Forretningsudvalgets medlemmer må ikke samtidig med hverv som formand, 

næstformand eller kasserer beklæde posten som udvalgsformand i et af de i § 17a nævnte 

udvalg. 

Forretningsudvalgets medlemmer har fri adgang til at overvære møder i de i § 17a nævnte 

udvalg og har taleret på disse møder. 

Til optagelse af lån, ved pantsætninger samt køb eller salg af fast ejendom skal foreligge 

underskrift af samtlige forretningsudvalgets medlemmer efter forudgående generalforsam- 

lingsgodkendelse. 

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet medhjælp. 
 

 

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af 
klubben. 

 
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 

klubben. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.   

 

 
§ 17a 

 
Udvalgenes etablering, godkendelse og kompetence: 

Udvalg kan nedsættes som generelle udvalg til varetagelse af alle medlemmers interesse  eller 

som specialudvalg til varetagelse af en af klubbens aktiviteter, der har særlig interesse for en 

del af klubbens medlemmer. 

Klubbens bestyrelse har pligt til at drage omsorg for, at der stedse findes følgende 5 udvalg: 

1. Ungdomsudvalg, 

2. Kapsejladsudvalg, 

3. Sejlerskoleudvalg, 

4. Arrangementsudvalg, 

5. Grejudvalg. 

Et udvalg består af en formand og en næstformand, som skal være stemmeberettigede 

klubmedlemmer, samt et antal udvalgsmedlemmer, der ikke alle behøver at være klubmed- 

lemmer. Hvert udvalg kan selv vedtage, om ikke-klubmedlemmer undtagelsesvis skal kunne 

tilknyttes udvalget. 

Udvalg nedsættes af klubbens bestyrelse, såfremt bestyrelsen skønner, at forslaget om ned- 

sættelsen af et sådant udvalg er i overensstemmelse med klubbens formålsbestemmelse, og det 

for udvalget påtænkte arbejds-/funktionsområde ikke allerede er dækket af eller naturligt kan 

indpasses under et eksisterende udvalg. 

Bestyrelsen skal fastlægge de enkelte udvalgs arbejdsområder og herunder lede og fordele 

arbejdet mellem de enkelte udvalg. Bestyrelsen skal endvidere fastlægge de enkelte udvalgs 

økonomiske kompetence. Til brug herfor skal hvert udvalg inden regnskabsårets start frem- 

komme med et forslag til budget for udvalgets aktiviteter i regnskabsåret. 
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§ 17b 

 
Udvalgenes konstituering: 

Hvert af de i § 17a nævnte udvalg ledes af en udvalgsformand der udpeges af  bestyrelsen  for 

ét år ad gangen. 

Hvert udvalg fastlægger i øvrigt selv antallet af deltagere i udvalget. 
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Genvalg kan finde sted. 

 
 

§ 18. 

 
Bestyrelsens forretningsorden: 

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og fordeler klubbens arbejdsopgaver. I tilfælde 

af formandens fravær varetages hans funktion af næstformanden. 

Bestyrelsesmøder indkaldes, så ofte formanden finder det fornødent, eller såfremt 3 besty- 

relsesmedlemmer fremsætter ønske derom. 

Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, såfremt mindst 4 medlemmer er til stede, heraf for- 

manden eller næstformanden. 

Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed skal for- 

mandens eller i dennes forfald næstformandens stemme være afgørende. 

Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et referat af bestyrelsens forhandlinger, og 

at dette godkendes på næstfølgende møde. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fastlægger herunder den nærmere 

afgrænsning af forretningsudvalgets kompetence. 

 
 

§ 19. 

 
Regnskab og revision: 

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Til at revidere regnskabet, der  skal 

opstilles som driftsregnskab med status, vælger generalforsamlingen 2 revisorer. Valg- 

perioden er 2 år, således at der er skiftevis afgang. 

Revisorerne skal kontrollere beholdningernes tilstedeværelse, og regnskabet skal være revi- 

sorerne i hænde 14 dage før den ordinære generalforsamling. 

Eventuelle revisionsbemærkninger skal meddeles generalforsamlingen. 

 

 
§ 20. 

 
Klubbens opløsning: 

Opløsning af klubben kan kun finde sted ved urafstemning af alle stemmeberettigede med- 

lemmer og på betingelse af, at 4/5 – fire femtedele – stemmer for opløsning. 

Samme afstemningsregler som anført i foregående stykke skal gælde for ændring af nærvæ- 

rende paragraf. 

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens midler først anvendes til dækning af klubbens 

gæld, og for så vidt angår eventuelle overskydende midler skal Dansk Sejlunion være be- 

myndiget til at træffe bestemmelse om disses anvendelse til fremme af sejlsporten i Kolding 

kommune. 
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§ 21. 

 
Ophævelse af tidligere love: 

Generalforsamlingens vedtagelse af disse vedtægter ophæver alle tidligere gældende love  

for Kolding Sejlklub. 

 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2013. 

Som dirigent: 

Niels Bo Andersen 


