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§1 Navn og hjemsted  
Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på 
Bådevænget 14, 8930 Randers NØ.  
Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans, 
rød på hvid baggrund.  
Alle medlemsbåde skal føre klubstander.  
 
§2 Klubbens formål  
Klubbens formål er at fremme sejlsporten, at varetage  
medlemmernes interesser i forbindelse med sejlads og klubliv, at  
udbrede kendskabet om sikkerhed til søs, at samarbejde med andre  
søsportsorganisationer samt at arbejde for et socialt samvær, 
herunder at afholde forskellige arrangementer.  
 
§3 Medlemskab  
Som medlem kan optages enhver, der fremsætter begæring herom.  
Ansøgning fra umyndige personer skal ledsages af skriftligt 
samtykke fra forældre/værge.  
Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.  
Ansøgning skal stiles til klubbens kasserer. Medlemskab er først  
gyldigt, når indmeldelsesgebyr samt kontingent er rettidigt 
indbetalt.  
Ved delt ejerskab af båd skal alle ejere være aktive medlemmer. 
Dette gælder dog ikke for ejere fra samme husstand. 
Såfremt et medlem afgår ved døden, har efterlevende 
ægtefælle eller samlever ret til at overtage medlemskabet 
med alle rettigheder og pligter herunder også afdødes 
klubanciennitet. 
Folkepensionister, med mindst 5 års anciennitet som aktivt medlem, 
betaler halvt kontingent. 
For at opnå ret til halvt kontingent skal medlemmet selv gøre 
kassereren opmærksom på, at betingelserne herfor er opfyldt. 
Passivt medlemskab kan opnås på samme betingelser som aktive. 
Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamling og er 
ikke valgbare. 
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Medlemmer, der har ydet en særlig indsats for Motorbådsklubben 
af 1943, kan af bestyrelsen indstilles til æresmedlemskab.  
Beslutning herom træffes af generalforsamlingen ved direkte 
afstemning.  
Adresseændring meddeles til klubbens kasserer. 
Udmeldelse skal stiles til klubbens kasserer.  
 
§4 Kontingent  
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen 
efter indstilling fra bestyrelsen.  
Kontingent betales til de af klubben fastsatte betalingsfrister. 
Kontingent opkræves forud for et år af gangen.  
Restancer til klubben, uanset art, vil medføre sletning af 
medlemskab.  
Klubben forbeholder sig ret til, uden ansvar, at fjerne båd og  
effekter, tilhørende slettede medlemmer, for medlemmets regning, 
med mindre der foreligger en skriftlig aftale om andet.  
 
§5 Vandplads og pladsleje  
Ledige vandpladser tildeles efter ansøgning til medlemmer med 
laveste medlemsnummer.  
Ansøgning skal ske efter de af bestyrelsen fastlagte retningslinier.  
Pladsleje opkræves forud for et år af gangen. I vandpladsleje er 
indregnet betaling for klubstander med 50% årligt. Klubstander 
udleveres hvert andet år.  
Betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.  
Alle både der henligger på klubbens areal, det være sig på vand- eller 
landplads, skal have gyldig ansvarsforsikring.  
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§6 Generalforsamling  
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.  
Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag 
i klubhus samt pr. e-mail. Indkaldelse skal være ledsaget af 
dagsorden. SMS reminder udsendes samtidig. 
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:  

a) Valg af dirigent  
b) Valg af to stemmetællere  
c) Formandens beretning  
d) Kassererens beretning, samt fremlæggelse af regnskab  
e) Meddelelse om ansvarsfrihed  
f) Indkomne forslag  
g) Valg til bestyrelse  
h) Valg af revisorer  
i) Eventuelt. Forslag der måtte fremsættes under eventuelt  

kan ikke vedtages på nærværende generalforsamling.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  
formand eller sekretær i hænde senest 8 dage før afholdelse af 
generalforsamling. Forslag skal være dateret samt attesteret.  
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når dirigenten har er- 
klæret den lovligt varslet.  
Afstemning på generalforsamling sker med almindeligt flertal af de  
fremmødte medlemmer, undtaget hvor andet udtrykkeligt er  
bestemt i gældende vedtægter. Afstemning sker ved hånds-  
oprækning. Aktive medlemmer samt æresmedlemmer har stemme- 
ret. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. 
Ægtefælle/samboende kan dog afgive stemme ved fuldmagt.  
Såfremt et medlem ytrer ønske herom, skal afstemning ske skriftligt.  
Et sådan ønske er kun gældende for det forslag, hvortil det er 
fremsat. 
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Ændring af klubbens love og vedtægter kræver vedtagelse af 2/3 
dels flertal.  
Valg til klubbens bestyrelse sker på ordinær generalforsamling.  
I ulige år vælges formand samt 3 bestyrelses-medlemmer, 1  
bestyrelses-suppleant, 1 revisor samt en revisorsuppleant. I 
lige år vælges kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer, 1  
bestyrelses-suppleant, 1 revisor samt 1 revisor-suppleant.  
Alle valg er for to år. 
Hvis der efter opfyldelse af ovenstående henstår 
ledige poster, kan der vælges supplerende personer. 
Valgperioden for disse vil være et år. 
 
§7 Bestyrelsen  
Klubbens bestyrelse er ansvarlig overfor generalforsamlingen.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin 
forretningsorden.  
Bestyrelsen fastsætter reglement for drift af klubhus og plads 
herunder også medlemmers rettigheder og pligter.  
Bestyrelsen varetager klubbens daglige drift og træffer selv 
afgørelse i alle sager.  
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 10 gange årligt, samt når 
formand eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.  
Det pålægges bestyrelsen at føre protokol ved bestyrelsesmøderne.  
Et kort referat gøres tilgængeligt for medlemmerne f. eks. via 
hjemmesiden eller på opslagstavlen.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til  
stede på bestyrelsesmødet. Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende.  
Bestyrelsen kan indkalde medlemmerne til arbejdspligt i klubbens 
interesse op til 5 timer årligt.  
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af visse opgaver.  
Bestyrelsesarbejde samt deltagelse i udvalg er ulønnet, men der 
erholdes refusion af udlæg.  
Bestyrelsen kan træffe visse disciplinære beslutninger overfor 
medlemmer, der optræder groft upassende eller skadende for  
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klubbens virke. Disse sanktioner kan være, men er ikke begrænset til, 
påtale, advarsel, bod indtil kr. 1000,- eller eksklusion.  
Et medlem, der er ekskluderet, har ret til at fremføre sin sag på  
ordinær generalforsamling. Eksklusion kan omgøres af  
generalforsamlingen. Ønske om generalforsamlingens afgørelse har 
ikke opsættende virkning på bestyrelsens afgørelse.  
 
§8 Regnskab  
Klubben tegnes af formand og kasserer.  
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører 
regnskab samt medlemskartotek.  
Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret omkring klubbens 
økonomiske forhold. Der aflægges kvartalsvis regnskab.  
Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab på den 
ordinære generalforsamling.  
Regnskab revideres af revisorer før fremlæggelse på  
generalforsamlingen. Revisorerne har til enhver tid ret til at få 
regnskabet forelagt til gennemsyn.  
Ingen af klubbens medlemmer, heller ikke bestyrelsen, hæfter 
personligt for klubbens anliggender.  
 
§9 Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når ordinær  
generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, eller når mindst  
3 bestyrelsesmedlemmer eller 10% af medlemmerne indgiver  
skriftlig begæring til formanden med angivelse af de spørgsmål, der 
ønskes behandlet.  
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages  
varsel med de punkter, der ønskes behandlet. Der kan ikke på  
generalforsamlingen fremsættes og/eller behandles yderlige 
forhold.  
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§10 Klubbens ophævelse  
Spørgsmål om klubbens ophør kan kun behandles på en hertil 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling.  
Vedtagelse om opløsning kræver fremmøde af mindst halvdelen af 
de stemmeberettigede medlemmer samt vedtagelse med mindst ¾  
dels stemmeflertal på to på hinanden følgende ekstraordinære  
generalforsamlinger. Opnås der vedtagelse om opløsning, tilfalder  
klubbens eventuelle midler søsportens fællesudvalg, Randers Fjord.  
 

 
 
Vedtaget på generalforsamlingen 12-03-2015. 
 
  
 
Tillæg til §3 vedtaget 10-03-16: 
 
”Såfremt et medlem afgår ved døden, har 
efterlevende ægtefælle eller samlever ret til 
at overtage medlemskabet med alle 
rettigheder og pligter herunder også 
afdødes klubanciennitet.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ændring af §6 vedtaget 09-03-2017: 

Udgår: ”Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel 

ved opslag i klubhus samt udsendelse af brev til medlemmerne.”  

Erstattes med: ”Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages 

varsel ved opslag i klubhus samt pr. e-mail. SMS reminder udsendes 

samtidig.” 

Tilføjelser til §6 vedtaget 09-03-2017: 

”Alle valg er for to år. Hvis der efter opfyldelse af 

ovenstående, henstår ledige poster, kan der vælges 

supplerende personer. Valgperioden for disse vil være et år.” 

 

 

Sidst revideret 09-03-17 


