Vedtægter
for
”Frederikshavn Træskibslaug.”

§ 1 Navn og hjemsted.
Laugets navn er ”Frederikshavn Træskibslaug”.
Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune.
§ 2 Formål.
Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet i Frederikshavn Kommune.
Formålet er ligeledes at formidle træskibenes historie og glæden ved træskibenes fordele og
deres egenskaber.
§ 3 Medlemskab.
Som medlem kan optages enhver, med interesse for træskibe og deres besvarelse og som har en
positiv og konstruktiv indstilling til Lauget og dets formål.
Dersom et medlem ønsker et skib optaget i Laugets skibsregister, forbeholder bestyrelsen sig
retten til at besigtige skibet for at konkludere om det kan betegnes som et træskib og kan
optages i Frederikshavn Træskibslaug.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som ikke betaler det af generalforsamlingen
fastsatte kontingent eller modarbejder Laugets formål.
Forinden en eksklusion skal medlemmet have adgang til at udtale sig i skrift eller tale.

§ 4 Kontingent.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales ved indmeldelse.
Kontingent følger kalenderåret.
Betalt kontingent tilbagebetales ikke.
Laugets medlemmer hæfter ikke for Laugets gæld udover indbetalt kontingent.

§ 5 Bestyrelse.

Lauget ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer og 2 suppleanter, der i henhold til Laugets
regler selv fastlægger sit arbejde.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen er ansvarlig for Lauget´s udvikling og økonomiske drift, herunder
de årlige budgetter og regnskaber.
Bestyrelsen modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejdet eller andet.

§ 6 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed. Beslutninger træffes af de medlemmer,
der ikke er i kontingentrestance og derfor stemmeberettiget, ved simpel majoritet.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlinger, ordinære som ekstra-ordinære, indkaldes med mindst 14 dages varsel,
med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning.
Godkendelse af regnskab.
Forslag til budget og medlemskontingent.
Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger bestyrelse for 2 år ad gangen.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
Formand og næstformand må ikke være på valg samtidigt.
Suppleanter er på valg hvert år.
Generalforsamlingen fastsætter hvert år det årlige kontingent.

Alle forslag til ændringer skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 10 dage før afholdelse
af såvel årlig generalforsamling som ekstra-ordinære generalforsamlinger.
Beslutninger træffes ved simpel flertal, ved stemmelighed bortfalder indkomne forslag.

§ 7 Laugets opløsning.
Forslag om Laugets opløsning kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer og et sådant forslag skal besluttes på to på af hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, medmindre det skyldes et
myndighedskrav.
Ekstra-ordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når mindst halvdelen
af bestyrelsen eller laugets medlemmer forlanger det.
En eventuel formue skal ved opløsning af Lauget overgå til almennyttige formål, ligeligt
fordelt mellem Skibsbevaringsfonden og DFÆL,
fastsat på den sidste af de 2 generalforsamlinger.

§ 8 Tegningsret.
Lauget tegnes af formanden i forening med kassereren.
§ 9. Regnskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret, dog således at første regnskabsår løber fra Laugets
officielle stiftelse til den 31.12. d.å.

§ 10. Revision.

Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen udpeget revisor.
Således vedtaget på generalforsamling:
Frederikshavn den 10. Feb. 2009
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Ændring:
Vedtægternes § 3 er revideret af en enig Generalforsamling den 23. marts 2010.
Ændring:
Vedtægternes § 5 og § 6 er revideret af en enig Generalforsamling den 01. marts 2011.

