
Vedtægter vedtaget 29. april 2014 

 

Vedtægter for 

 Dansk Veteranskibsklub S/S ”BJØRN”. 

 

§ 1 NAVN 

Foreningens navn er Dansk Veteranskibsklub S/S ”BJØRN”. 

 

§ 2 Formål 

Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål er bevarelse af og sejlads med S/S ”BJØRN” 
samt vedligeholdelse af interesse for og viden om gammelt skibshåndværk. 

Formålet søges bl. a. fremmet ved etablering og drift af værksted, undervisning, afholdelse af 
møder, ekskursioner og udarbejdelse af tryksager og anden udadvendt virksomhed. 

Foreningen samarbejder med andre foreninger, selskaber og lignende med beslægtede formål. 

 

§ 3 Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Helsingør, som ligeledes er base for S/S ”BJØRN”. Foreningens 
postadresse er formandens. 

 

§4 Medlemmer 

Enhver med interesse for foreningens formål kan søge om medlemskab. Bestyrelsen behandler 
en ansøgning om medlemskab . En ansøgning kan afslås, hvis særlige grunde taler derfor. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis særlige grunde gør det nødvendigt. Det pågældende 
medlem kan forlange eksklusionen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling.  

Der findes følgende kategorier for medlemskab: 

1. Ordinære medlemmer 
2. Livsvarige medlemmer 
3. Æresmedlemmer 

Udmeldelse skal ske skriftligt, herunder med E-mail. Betalt kontingent refunderes ikke. 

 

 



§ 5Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Foreningens indtægter må kun bruges til at fremme foreningens formål. 

Foreningens regnskab skal revideres enten af to valgte revisorer, eller af en statsautoriseret eller 
registreret revisor, der udpeges på den ordinære generalforsamling. 

 

§ 6 Kontingent 

Kontingentet vedtages af generalforsamlingen. Livsvarige medlemmer betaler kontingent en 
gang for alle. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

Opkrævning af kontingent sker ved E-mail til de medlemmer, der har tilmeldt en E-mailadresse. 
Øvrige medlemmer vil få tilsendt en opkrævning med indbetalingskort. 

Indbetaling af kontingent sker til foreningens bankkonto. 

 

§ 7 Bestyrelse 

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år, 
således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige 
år. 

Udover bestyrelsen vælges en eller to suppleanter, som vælges for et år. Genvalg af 
bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

Bestyrelsen kan udpege andre til at varetage forskellige hverv inden for foreningen. Bestyrelsen 
er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder inden for formål, idet dog afhændelse af 
skib og flytning af base (jfr. § 3) kræver generalforsamlingens godkendelse. 

Bestyrelsesmøder indkaldes ved E-mail eller brev senest 14 dage før mødet med angivelse af 
dagsorden. 

Bestyrelsen træffer afgørelse ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige, er formandens 
stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer 
er til stede. 

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

Bestyrelsen skal udarbejde referat af bestyrelsesmøderne. 

 



§ 8 Tegning 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden (i hans forfald af næstformanden) og yderligere 
et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af skib, samt ved optagelse 
af lån, fordres der dog underskrift af over halvdelen af bestyrelsen. 

Foreningens formand er korresponderende reder. 

 

§ 9 Ordinær generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned efter skriftlig indkaldelse med 
angivelse af dagsorden, indkomne forslag og bilagt resume` af det reviderede regnskab til alle 
medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved E-mail til den af medlemmet 
oplyste mailadresse. 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 
2.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, efter at det har 

været fremlagt til eftersyn på foreningens værksted senest 14 dage før 
generalforsamlingen 

4.  Forslag til budget og kontingentsatser til godkendelse. 
5.  Indkomne forslag. 
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 7. 
7. Valg af suppleant(er) i henhold til § 7. 
8.  Valg af revisor(er) og revisorsuppleant(er). 
9.  Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. 
marts. 

 

§ 9a Generalforsamlingsbeslutninger 

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutning om 
vedtægtsændringer som kræver tilslutning af 2/3 af de fremmødte medlemmer.  

Beslutning om afhændelse af skib samt flytning af base. Til sådanne beslutninger kræves, at 
mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen 
vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 
for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne 
generalforsamling kan beslutningen endelig vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne er for 



forslaget. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance i foreningen og som har 
være medlem af foreningen i mindst 1 måned. Et medlem kan give et andet medlem skriftlig 
fuldmagt til at stemme for sig på generalforsamlingen, dog kan dette medlem ikke afgive mere 
end en stemme foruden sin egen. 

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære. 

Beslutningen herom kan træffes såvel af bestyrelsen, som af mindst 20 medlemmer. 
Dagsordenen skal angives. Bestyrelsen er pligtig til at lade en sådan generalforsamling afholde 
senest 6 uger efter at begæring er indgivet, dog således, at månederne juni, juli og august ikke 
medregnes. 

 

§ 11 Opløsning af foreningen 

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af 
foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for 
afhændelse af skib og baseændring. 

Generalforsamlingen afgør til hvilken almennyttig institution, forening, museum eller lignende, 
foreningens aktiver skal tilfalde. 

 

 Vedtagelse og ændringer 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. april 2001, med ændringer af 15. april 2003, 20. 
april 2004, 11. april 2006, 17. april 2007 og 29. april 2014. 

 

 

 

  

 

 

 


