Vedtægter gældende for bådlaget
''Nordvest"

§

l

Lagets navn og hjemsted:
Lagets navn er "Nordvest" og laget er hjemmehørende i Slettestrand.

§2

Lagets stiftelse:
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Lagef8 formål:

3. I At anvende og være med til at videreudvikle bygning og brug af havbåde på den·
åbne strands landingspladser samt de kulturmiljøer, der hører kystkulturen til.
3.2 At være med til at restaurere og vedligeholde havbåde af forskellige alder,
Størrelse og art med henblik på at bruge dem aktivt på havet og viderebringe den
kundskab og erfaring i praksis, der er en forudsætning for vores kystkulturs
fremtid.

3.3 Være med til at bevare kystkulturen omkring landingspladsen ved Slettestrand.
3.4 Sikre at skibet "Nordvest" bliver holdt i forsvarlig stand, og at det respektive
skib kommer på havet, så det fortsat kan benyttes som fiskeskib og derved give
muligheden for at afprøve gamle fangstmetoder.

3.5 Give udvalgte institutioner mulighed for at komme ud og sejle, og pl den mide

give børnene nogle succesoplevelser.
3.6

Give udvalgte institutioner mulighed for at benytte skibet ''Nordvest" til
skoleskib, og på den måde viderebringe kendskab til fiskeri samt kystkulturen.

3. 7

Give medlemmer af foreningen Han Herred Havbåde en mulighed for at komme
ud og sejle med "Nordvest".

3.8

§

4

At atbolde fælles ture og skabe rammer for et godt og muntert socialt samvær
mellem lagets medlemmer.

Op(agelse af medltmmer:

Medlemmerne af laget er delt op i grupper. En gruppe som hedder aktive medlemmer,
en gruppe som hedder institutionsmedlemmer og til sidst støttemedlemmerne.

§5

4.1

Aktive medlemmer står for og vedtager alt på skibet lige fra den praktiske
Vedligeholdelse til at kunne bestride poster i bestyrelsen aflaget. For at blive
optaget som aktiv medlem skal% af medlemmerne i aktivgruppen stemme
derfor.

4.2

Institutionsmedlemmerne kan ikke deltage i bestyrelsen af laget og de kan ikke
dehage i vedligeholdelse af skibet. For at kunne blive optaget som
institutionsmedlem skal % af medlemmerne i aktivgruppen stemme derfor.

4.3

Alle kan blive støttemedlem på "Nordvest" ved at donere et ikke fastsat beløb til
bådlaget. Som støttemedlem har man dog ingen bmgsret, pligter eller rettigheder
i bådlaget. Man kan ikke deltage i bestyrelsen og der er ikke stemmeret. Der kan
i særlige tilfælde inviteres til sejllads med ''Nordvest".

Kontin&ent/økonomi:
5. 1

Til dækning af lagets faste udgifter indbetaler medlemmerne et årligt kontingent.
Kontingentet følger kalenderåret (1. januar - 31. december) og fastsættes for l år

af gangen.
5.2

Skibets forsikring betales efter en fordelingsnøgle som lyder: Hver
Institutionsmedlem betaler 1/3 af forsikringspræmien, og de aktive medlemmer
betaler det resterende beløb.

5.3 Institutionsmedlemmerne betaler den årlige vedligeholdelse, dvs. materialer til
maling af skibet, defekte batterier, oliefiltre, smøreolie, defekte pumper, defekte
pærer, samt syn af redningsudstyr. Udgifterne deles ligeligt, hvis der er flere
institutionsmedlemmer.
Er der ingen institutionsmedlemmer, betaler aktiv medlemmerne selv
vedligeholdelsen.

5.4

Sker der større og omkostningstunge skader på skibet, skal pengene søges via

fonde eller udbetales af forsikringen.

§6

Foroligtigelser/regler:

6. J Aktivmedlemmer forpligter sig til med jævne mellemrum at holde opsyn med
skibet. De skal feks. give båden en tur med spuleslagen, der skal luftes ud,
lukkes af, holde øje med maskinen og batterierne, og med hvor højt havet går op,
idet skibet helst skal stå så nær vandet, at det ikke tørrer ud.
6.2

Der er altid arbejdsweekend første weekend i april måned.

6.3

Et aktivmedlem som udebliver fra arbejdsweekenden uden gyldig grund
pålægges en bod på kr. 500, som forfalder til betaling indenfor 8 dage efter

påkrav.
6.4

Boden giver ikke fritagelse for det tilsagte pligtarbejde, og såfremt medlemmet
stadig udebliver herfra, kan vedkommende ekskluderes.

6.5

Aktivmedlemmer forpligter sig til at udføre ulønnet frivilligt arbejde på skibet
minimum 3 dage pr. år.

6.6

Medlemmer af laget - aktiv såvel som institutionsmedlemmer, forpligter sig til at

sørge for at båden altid bliver afleveret i rengjort og ryddet stand, når den
forlades efter endt sejllads.
6.7 Institutionsmedlemmerne forpligter sig kun ved at skulle betale materialerne til
den årlige vedligeholdelse, d.v.s. materialer til maling, defekte batterier,
oliefiltre, smøreolie, defekte pumper, defekte pærer, samt syn afredningsudstyr.
Udgifterne deles ligeligt, hvis der er flere institutioner. Ydermere forpligter de

sig til at betale 113 af forsikringspræmien pr. institution. De skal derfor ikke
deltage i nogen form for pligtarbejde. Dog skal punkt 6.5 opfyldes.

6.8 Alle skal skrive sig på netkalenderen, når de vil ud og sejle, så andre medlemmer
rar chancen for at komme med.
6.9 Institutionsmedlemmerne skal videregive til aktive medlemmer, hvis der er flere

pladser ledige på en sejllads
6.10 Institutionsmedlemmerne kan ikke komme ud og sejle, hvis aktivmedlemmerne
har booket skibet - heller ikke hvis der er ledige pladser.
6. 11 Institutionsmedlemmerne har ingen pladsbegrænsning - dog skal alle have

tilknytning til institutionen_ Punkt 6. 13 skal opfyldes.

o.12 Hvis der er plads på en sejlads, må akfrvmedlemmerne have 1 gæst med på
sejlads - det foregår efter princippet "først til møllen". Dog kan der dispenseres.
hvis der er pladser til overs.
6.13 Der må maks. være 13 personer plus kaptajnen og en hjælper med på sejlads,
eftersom skibet ikke har tilladelse til flere. Der er kun redningsudstyr til 16

personer.
6.14 Såfremt der bevist forsøges skade/hærværk på skibet hæfter vedkommende
personlig for skaden
6.15 "Nordvest" ligger til havn i Skagen hvert år i den første weekend i juli måned.
6.16 I månederne juni, juli og august kan institutionsmedlemmerne kun være på
Sejlads i max 2 dage af gangen.

6.17 Skibet må kun føres af personer med den fornødne skibsføreruddannelse

§7

Medlemsrettigheder:
7. l Alle aktivmedlemmer har 1 stemme pr. person på generalforsamlingen
7.2 Hvis kalenderen er ledig kan institutionsmedlemmerne frit bruge skibet - dog skal

det drøftes med bestyrelsen, hvis skibet er væk i flere dage. Punkt 6.16 skai
opfyldes.

§8

UdmeJdelse/ekskludering af laget:

8.1 For gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til lagets formand med mindst
14 dags varsel til den 1. januar, og at den pågældende har betalt sit kontingent til
laget frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. V ed.kommende har
ingen ret til nogle af lagets alctiver.
8.2

Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyr.elsen med mindst 8 dages

varsel ekskludere vedkommende.
8.3 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrei;tance, kan optttges på ny som
medlem aflaget før vedkommende har betalt sin gæld til laget
8.4

Et medlem, aktiv som institutionsmedlem, kan ekskluderes med øjeblikkelig
varsel. Medlemmet tilbagebetales resterende kontingent. Til denne
beslutningsdygtighed kræves, at mindst :Y. af lagets bestyrelse stemmer for
ekskluderingen.

§9

Lagets årsmøde/generalforsa,mling:
9. 1 Bådlaget "Nordvest" holder årsmøde hvert år første lørdag i april måned. Dette
årsmøde erstatter den ordinære generalforsamling. Årsmødet afboldes altid i
forbindelse med efterfølgende middagsarrangement, og gøres derfor så kort som
muligt.
9.2 Årsmødet afvikles efter følgende dagsorden:
1. Velkomst af fo1manden.
2. Valg af dirigent.

3. Formanden aflægger en kort beretning over det foregående år, og fremlægger
herefter plan for aktiviteter i det kommende år
4. Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuel.
9.3

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest J
uge før mødet.

9.4 Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er fonnandens stemme
udslagsgivende.
9.5

§ 1O

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Se dog§
13 og§ 14.

Bestyrelsen.

10.1 Bestyrelsen for bådlaget ''Nordvest" vælges på årsmødet. Den består af formand,
næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

10.2 Institutionsmedlemmer kan ikke optages i bestyrelsen og har ingen stemmeret.
10.3 Støttemedlemmerne kan ikke optages i bestyrelsen og har ingen stemmeret.
10.4 Initiativtagerne til foreningen konstituerer sig selv som bestyrelse efter den
stiftende generalforsamling. Der vælges formand, sekretær og bestyreJsesmedlem

for en toårig periode, og næstformand samt en kasserer for en toårig periode.
Disse toårige perioder skal være forskudt af hinanden. Genvalg kan foretages.

§ 11

Bestvrelsesmøder:
11 . 1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det findes nødvendigt, eller når
mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. V ed formandens fravær varetages
besryrelsens pligt og ansvar af næstformanden.
11.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer deltager i
bestyrelsesmøde. Formanden eller næstformanden skal være den ene.

§ 12

Sekretær:
12. 1 Sekretæren fører protokollen og noterer i punktform.

§ 13

Ændring af vedtægter:

13 .1 Ændring i de på et årsmøde forelagte love, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af
de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt for ændringen
13.2 Opnås dette ikke på en ordinær generalforsamling, indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling med det samme varsel som til den ordinære. Forelagte forslag
til vedtægtsændringer kan så vedtages på den ekstraordinære generalforsamling,
dersom 2/3 af de fremmødte har stemt for vedtagelsen.

§ 14

Opløsning aftaget:
14 .1 Bestemmelser om lagets opløsning kan kun tages af lagets aktive medlemmer på
en ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at
mindst 'li delen af lagets aktive medlemmer er tilstede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst% af de afgivne stemmer er for forslaget.
14.2 Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med
ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer
der er tilstede.

14.3 Ved opløsning af laget skal aktiverne deles blandt medlemmerne- aktive såvel
Som institutionsmedlemmerne. Båden og nagelfast tilbehør tilfalder foreningen
Han Herred Havbåde.

