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VEDTÆGTER FOR HELSINGøR MOTORBADSKLUB

§ {. Navn oE hiemsted

Klubbens navn er HELSINGøR MOToRBÅDSKLUB (HMBK).

Helsingør Motorbådsklub er stiftet den 27. november 1969.
Helsingør Motorbådsklubs hjemsted er: Nordhavnsvej 6D, 3000 Helsingør

§ 2. Formål

2.1. Det er HMBKs formål at sikre gode klubfaciliteter, for derved at skabe basis for udøvelse af og
fremme interessen for sikker motorbådsseilads.

Det er endvidere klubbens formål at afholde diverse sociale aktiviteter for medlemmerne.

§ 3. Medlemmer

3.1 Klubben kan som medlemmer optage enhver hæderlig person, der er &ldt 1 8 år.

3.2 Personer der har været ekskluderet, kan ansøge om medlemskab efter følgende
bestemmelser: Ansøgere kan optages som medlem, efter en af bestyrelsen, fastsat tidsfrist
og hvis forholdene i øvrigt taler for, at den pågældende kan optages i HMBK.

Dette er ligeledes gældende for medlemmer af andre motorbådsklubber eller foreninger.

3.3 For at blive medlem af Helsingør Motorbådsklub, skal ansøgere udfflde og underskrive en
ansøgningsblanket. Bes§relsen træfier - ved almindetigt ftertal - beslutning om, hvorvidt
ansøgeren kan optages. som medlem, dog skal ansøgeren kunne anbefales, af minimum 2 medlemmer.

3.4 Det påhviler det nye medlem, at betale kontingent senest 14 dage fra modtagelse af meddelelse om
optagelse, som er gældende for den resterende del af året.

3.5 Kontingent til Helsingør Motorbådsklub betales helårsvist forud cg skal være betalt senest 14 dage
fra modtagelse af opkrævning.

3.6 Vedtægterne kan læses på hjemmesiden eller i Medlemsmappen i Provianten.

3.7 Udmeldelse skal ske skriftligt. med angivelse af navn og medlemsnummer, til bes§relsen
inden 1. december, og udmeldelsen har da virkning fra førstkommende 1. januar.
Manglende kontingentbetaling betragtes som udmelding.

3.8 Ved illoyal og/eller usolidarisk adfærd, der skader klubbens omdømme, kan bes§relsen træffe
beslutning om eksklusion af et medlem, med skriftlig begrundelse.
Det ekskluderede medlem, kan søge om genoptagelse, i henhold til §3.2
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§ 4. Generalforcamling

4.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed. lndkaldelse til generalforsamling sker ved
skriftlig meddelelse, med minimum 4 ugers varsel.
Ordinær generafforsamling skal affroldes i marts måned.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 af de
fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

4.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af Forretningsorden

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Godkendelse af Regnskab, og fremlæggelse af næste års budget.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. lndkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse samt to suppleanter.

L Valg af revisor samt en suppleant.

10. Eventuelt.

4.3 lndkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke
bes§relsesmedlemmer der afgår, i henhold til vedtægterne, hvilke der er villige til at
modtage genvalg, samt hvilke af klubbens medlemmer, bestyrelsen foreslår valgt.

4.4 Forslag fra medlemmerne tilbehandling på den ordinære generalforsamling skalvære
indgivet skriftligt til bestyrelsen, senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Bestyrelsen bekendtgør indkomne forslag senest 8 dage før generalforsamlingen, ved opslag
iklubbens klublokaler, og tilsendes medlemmerne på mail. Ændringsforslag, tilde rettidigt
fremsendte forslag, behandles sidestillet med de rettidigt fremsendte forslag.

4.5 Alle beslutninger på generatforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

4.6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær
generalforcamling, og skal afholdes på begæring af et bestyrelsesmedlem eller efter skrifrlig
begæring fra mindst 25 medlemmer af klubben.
Når en begæring om ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal den
ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse.

4.7 Stemmeafgivelse på en generalforsamling, kræver peæonligt fremmøde.
Medlemmer der er i restiance, har ikke adgang, i henhold til §3.7

4.8 Sekretæren udarbejder et referat, der underskrives af dirigent og sekretær.
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§ 5. Besfyrelse

5.1 Helsingør Motorbådsklub ledes af en bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmerne på
generalforsamlingen.

5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Formanden og et medlem af bes§relsen vælges i ulige årstal, medens kassereren og to
medlemmer vælges i lige årstal.
Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.
I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsen holder møde så ofte, bes§relsen finder det nødvendigt.

5.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal og er beslutningsdygtig, når mindst tre
medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.4 Sekretæren udarbejder et referat som lægges frem til godkendelse på næste
bes§relsesmøde. Derefier lægges det på hjemmesiden og imedlemsmappen, §om
forefindes i klublokalet.

5.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, med deltagelse klubbens medlemmer, tilvaretagelse af
særlige opgaver.

5.6 Bestyrelsen har ansvar og pligt til løbende at sikre og overvåge en økonomisk forsvarlig drift af
provianten.

§ 6. Regnskab og revision

6.1 Helsingør Motorbådsklubs regnskab følger kalenderåret, 1 .januar - 31 . december.

6.2 Helsingør Motorlcådsklubs regnskab skal revideres senest den 20. februar i året efter
regnskabsårets udløb. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28.
februar. Helsingør Motorbådsklubs reviderede regnskab skalfremlægges tilgennemsyn i

klubbens lokaler, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og udsendes pr. mail, sammen
med den endelige dagsorden og de indkomne forslag, til generalforsamlingen.

Helsingør Motorbådsklubs regnskaber revideres, af en af generalforsamlingen valgt revisor.

6.3 Helsingør Motorbådsklubs formue og kassebeholdning skal indsættes i bank eller sparekasse.

§ 7. Teoninosret

7.1 Helsingør Motorbådsklubs tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden
sammen med et bestyrelsesmedlem.

7.2 Bes§relsen kan meddele prokura til kassereren, så denne kan disponere indenfor de af
bestyrelsen fastsatte beløbsrammer.

7.3 Helsingør Motorlcådsklub hæfter kun for sine forpligtelser med den til en hver tid hørende
formue.

7.4 Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bes§relse nogen personlig hæftelse.

7.5 Bes§relsen er forpligtiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, ved
økonomiske beslutninger eller forpligtigelser, der overstiger 75o/o af foreningens formue
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§ 8. Vedtægteændringer

8.1 Disse vedtægter kan kun ændres, med 2/3 flertal, på en generalforsamling hvor
ændringsforslaget frem går af Dagsordenen.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

8.2 Hvis der ikke opnås et kvalificeret flertal på den ordinære generalforsamling, men forslaget
vedtages ved almindeligt flertal, påhviler det bes§relsen at indkalde til en Ekstraordinær
generalforsamling, med 14 dages varsel. - med dette ene punkt på dagsordenen.
8.3 Den Ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter den ordinære
generalforsamling, og forslaget kan på den Ekstraordinære generalforsamling vedtages med

almindeligt flertal.

§ 9. Klubbens opløsning

9.1 Helsingør Motorbådsklub kan ikke opløses, så længe blot 10 medlemmer stemmer mod

dette.

9.2 I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle

søsportslige formå1.

9.3 Denne paragraf, §9, kan ikke forandres og ikke udelades.

10. Klubstander

10. Fartøjer som hører under Helsingør Motorbådsklub, bør så vidt muligt, føre klubbens
klubstander.

Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 31 oktober 2021

31 oktober2021
Dato

helsingormotor@gmail.com
www.HMBK.dk

PerAndersen, Formand , næstformand


