
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 skibshånd-

værk 

 

Formålet søges blandt andet fremmet ved etablering og drift af værksted, undervis-

ning, afholdelse af møder, ekskursioner, socialt samvær samt udarbejdelse af tryk-

sager 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 ansøgninger om medlemskab. En ansøgning kan afslås, hvis særlige grun-

de 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 



Side 2… 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt enten ved e-mail eller brev 

 

Betalt kontingent refunderes ikke 

 

 

§ 5  REGNSKAB 

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret 

 

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget, opstillet i skemaform med tre kolonner 

(faktisk år – budget faktisk år – budget kommende år) med diverse poster, som er 

retvisende for foreningens økonomi 

 

Foreningens indtægter og udgifter må kun bruges til at fremme foreningens formål 

 

Foreningens regnskab skal revideres enten af to revisorer valgt blandt foreningens 

medlemmer, eller af en statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges på den 

ordinære generalforsamling 

 

 

§ 6  KONTINGENT 

 

Kontingentsatser vedtages af generalforsamlingen. Livsvarige medlemmer betaler 

kontingent én gang for alle 

 

Æresmedlemmer er kontingentfri 

 

Opkrævning af kontingent sker ved e-mail til de medlemmer, der har tilmeldt en e-

mailadresse. Det er medlemmets eget ansvar at melde eventuelle ændringer til for-

eningen. Øvrige medlemmer modtager kontingentopkrævninger i brevform 

 

Indbetaling af kontingent sker til en af foreningen anvist bankkonto 

 

 

§ 7  BESTYRELSE 

 

Foreningens bestyrelse består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen 

for to år ad gangen, således at tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og fire be-

styrelsesmedlemmer vælges i ulige år 
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Der vælges to suppleanter for et år ad gangen 

 

Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand og næstformand i sin midte 

 

Bestyrelsen kan udpege andre til at varetage forskellige hverv indenfor foreningen 

 

Bestyrelsen er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder indenfor forenin-

gens formål, idet optagelse af lån - erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af skib -

samt flytning af base kræver generalforsamlingens godkendelse 

 

Det er ønskværdigt at bestyrelsen består af medlemmer fra broen, maskinen, dækket 

og kabyssen   

 

Der indkaldes til bestyrelsesmøder ved e-mail eller brev senest to uger før mødet, 

med angivelse af dagsorden for mødet 

 

Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige, er forman-

dens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fem besty-

relsesmedlemmer er tilstede 

 

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret 

 

Bestyrelsen udarbejder referater for bestyrelsesmøderne, og de udsendes til alle med-

lemmer ved e-mail senest to uger efter mødernes afholdelse. Endvidere lægges refe-

raterne på foreningens hjemmeside under ”kun for medlemmer” 

 

 

§ 8  TEGNING 

 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden (i hans forfald af næstformanden) og 

yderligere et bestyrelsesmedlem 

 

Ved optagelse af lån - erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af skib – samt flyt-

ning af base henvises til §7 

 

Foreningens formand er korresponderende reder 



Side 4… 

 

 

§ 9  ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned efter skriftlig indkal-

delse med mindst fire ugers varsel, med angivelse af tid og mødested samt dagsorden 

bilagt revideret regnskab og budget. Indkaldelsen sker ved e-mail. Medlemmer der 

ikke har e-mail modtager indkaldelsen i brev 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

 

1 Valg af dirigent 

2 Valg af referent 

3 Formandens beretning 

4 Godkendelse af det reviderede regnskab 

5 Indkomne forslag fra såvel bestyrelse som medlemmer 

6 Godkendelse af budgetforslaget 

7 Kontingentsatser til godkendelse 

8 Valg af medlemmer til bestyrelsen  

9 Valg af to suppleanter  

10 Valg af to interne revisorer eller en ekstern statsautoriset/registreret 

 revisor for et år ad gangen  

11 Valg af revisorsuppleant 

12 Eventuelt 

 

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til be-

styrelsen senest otte dage efter indkaldelsen er udsendt  

 

Bestyrelsen fremsender samtlige indkomne forslag til medlemmerne senest to uger 

før generalforsamlingen 
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§ 10  GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER 

 

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal 

 

Ved vedtægtsændringer kræves at mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede med- 

lemmer er repræsenteret og at vedtægtsændringerne vedtages med mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer  

 

Ved særlige beslutninger om optagelse af lån – erhvervelse, afhændelse eller 

pantsætning af skib – samt flytning af base 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 vedtægtsændringer/særlige beslutninger, indkaldes til en ny general-

forsamling, der skal afholdes inden seks uger. På denne generalforsamling kan ved-

tægtsændringer/særlige beslutninger endeligt vedtages, med mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer  

 

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance og som har været medlem 

af foreningen i mindst én måned. Et stemmeberettiget medlem kan give et andet  

stemmeberettiget medlem fuldmagt til at stemme for sig på generalforsamlingen. Dog 

kan ingen medlemmer modtage mere end én fuldmagt  

 

 

§ 11  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling på samme måde som til en ordi-

nær generalforsamling med angivelse af dagsorden 

 

Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling kan besluttes af bestyrelsen såvel 

som efter ønske fra mindst 20 medlemmer   

 

Bestyrelsen er pligtig til at lade en sådan ekstraordinær generalforsamling afholde 

senest seks uger efter at begæringen er indgivet skriftligt, dog således at månederne 

juni, juli, august og december ikke medregnes 

 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer 
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§ 12  OPLØSNING AF FORENINGEN 

 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller hvis 

mindst halvdelen af foreningens medlemmer ønsker det og kan kun vedtages efter de  

samme regler som gælder for optagelse af lån - erhvervelse, afhændelse eller pant-

sætning af skib - samt flytning af base i henhold til §7 

 

Generalforsamlingen afgør til hvilke(n) almennyttige institutioner, foreninger, 

museer eller lignende, foreningens aktiver tilfalder 

 

 

 

 

 

 

 

Således som vedtaget på generalforsamlingen den 16. november 2021 

 

   

  


