Senest revideret efter GF den 20.november 2011

VEDTÆGTER
for
Dansk MAXI Klub
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§ 1 KLUBBENS NAVN
Klubbens Navn er DANSK MAXI KLUB.
Klubben har adresse hos den til enhver tid
siddende formand.

De er desuden forpligtigede til at drage
omsorg for, at deres fartøj har gyldigt
målebrev, samt at fartøjet i et og alt svarer til
gældende klasseregler, såfremt man ønsker
at deltage i standardløb.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Som passive medlemmer - uden stemmeret optages alle interesserede.

Klubbens formål er:
§ 4 KONTINGENT OG REGNSKAB
- at virke for fællesinteresser blandt MAXIejere
- at søge samtlige MAXI-både solgt i
Danmark registreret i fartøjsregister
- at sikre bådenes status og karakter som let
sejlede og sikre familiebåde bevaret, samt
søge brugen af fordyrende kapsejladsudrustning begrænset

Kontingent for det følgende år fastsættes af
den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret er 1.10. til 30.9.
Kontingent for aktive medlemmer betales pr.
båd og for passive medlemmer pr. person.
Kontingentet skal være betalt senest den
15.3. til kassereren.

- at arrangere stævner og arrangementer for
tur- og kapsejlere

§5 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 3 MEDLEMMER

Afholdes en gang årligt i løbet af november
måned og indkaldes skriftligt med mindst 3
ugers varsel.

I klubben optages alle ejere/brugere af
MAXI-både som aktive medlemmer.
Samtlige kapsejlende medlemmer skal
desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet
Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet
udenlandsk sejlklub.

Dagsordnen for den ordinære
generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Budget og fastlæggelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
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6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Love

3 uger efter at en sådan begæring er fremsat,
med angivelse af det eller de emner, der
ønskes behandlet.

8. Indkomne forslag
§ 7 UDMELDELSE
9. Eventuelt
Forslag og vedtægtsændringer, der ønskes
behandlet på en ordinær generalforsamling,
skal være bestyrelsen i hænde senest 1.
oktober.
Indkaldelsen til generalforsamling skal,
foruden ovenstående dagsorden, indeholde
forslag til ændringer af love, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen.
Alle spørgsmål på generalforsamlingen,
undtagen evt. opløsning af klubben (se § 11),
afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Ved afstemning om klasseregler kan kun de
medlemmer, der ejer/repræsenterer den
pågældende bådtype, deltage.
Ret til at stemme har kun aktive medlemmer,
og der kan kun afgives 1 stemme pr. båd.
Der kan stemmes pr. fuldmagt af aktive
medlemmer.
Såfremt mindst et medlem kræver det, sker
afstemningen skriftligt.
§ 6 EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen,
eller når mindst 20 % af de
stemmeberettigede skriftligt indgiver
begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelsen
sker med mindste 14 dages varsel, og senest

Udmeldelse skal ske skriftligt. Ved
udmeldelse henstilles det, at navn og adresse
på den nye ejer meddeles klubben.
Såfremt klubkontingent ikke er rettidigt
betalt, betragtes vedkommende som udmeldt.
§ 8 EKSKLUSION AF MEDLEMMER
Ved grov overtrædelse af klubbens
bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et
medlem. Dette kan først ske, efter at
medlemmet har haft lejlighed til at
frembringe sine synspunkter. Et ekskluderet
medlem kan optages igen, dersom
bestyrelsen er enig herom. En eksklusion
kan appelleres til en generalforsamling.
§ 9 KLUBBENS LEDELSE
Klubben ledes af en på generalforsamlingen
valgt bestyrelse på minimum 5 og
maksimum 7 medlemmer. Bestyrelsen
vælges for 2 år ad gangen, således at der
hvert år afgår henholdsvis 2 (3) eller 3 (4).
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin
dagsorden.
Klubben tegnes af formanden eller
kassereren. Sekretæren fører protokol over
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bestyrelsens møder og beslutninger, samt
tager referat af generalforsamlinger.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
3 (4) af dens medlemmer er til stede. I
tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Formanden alene eller 2
bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til
bestyrelsesmøde.
§ 10 OPLØSNING
Opløsning af klubben kan kun finde sted på
en lovligt indvarslet generalforsamling. Til
beslutningsdygtighed om opløsning kræves,
at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede
og at mindst 2/3 heraf stemmer for.
Er det nødvendige antal medlemmer ikke
mødt, indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor der ved almindelig
stemmeflertal træffes afgørelse.
En evt. formue tilfalder Dansk Sejlunion i
tilfælde af klubbens opløsning.
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