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HSH vedtægter 
Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 
   
§ 4. 
  
Klubbens formål skal søges opnået ved: 
  

1. At planlægge og gennemføre 

kapsejladser. 

2. At planlægge og gennemføre 

tursejladser for klubbens 

medlemmer. 

3. At uddanne børn og unge i 

sejlsport. 

4. At afholde kurser i teoretisk og 

praktisk sejlkundskab og 

sømandskab for klubbens 

medlemmer. 

5. At administrere og vedligeholde 

klubbens materiel og aktiver. 

6. At anskaffe og vedligeholde 

øvelsesfartøjer. 

7. At medvirke til at tilvejebringe gode 

havneforhold i Horsens 

Lystbådehavn, samt varetagelse af 

klubbens og medlemmernes 

§ 4. 
  
Klubbens formål skal søges opnået ved: 
  

1. At planlægge og gennemføre 

kapsejladser. 

2. At planlægge og gennemføre 

tursejladser for klubbens 

medlemmer. 

3. At uddanne børn og unge i 

sejlsport. 

4. At afholde kurser i teoretisk og 

praktisk sejlkundskab og 

sømandskab for klubbens 

medlemmer. 

5. At administrere og vedligeholde 

klubbens materiel og aktiver. 

6. At anskaffe og vedligeholde 

øvelsesfartøjer. 

7. At medvirke til at tilvejebringe gode 

havneforhold i Horsens Marina, 

samt varetagelse af klubbens og 

medlemmernes interesse over for 
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interesse over for Horsens Havn og 

dennes myndigheder, og ved at 

formidle havnemyndighedernes 

forskrifter og bestemmelser til 

klubbens medlemmer. 

8. At afholde møder og foredrag om 

sejlsport og sejlads, samt 

sammenkomster med henblik på 

styrkelse af fællesskabet i klubben. 
  
 

alle interessenter på og omkring 

Horsens Havn, Horsens Marina og 

dennes myndigheder, og ved at 

formidle havnemyndighedernes 

forskrifter og bestemmelser til 

klubbens medlemmer. 

8. At afholde møder og foredrag om 

sejlsport og sejlads, samt 

sammenkomster med henblik på 

styrkelse af fællesskabet i klubben. 
  
 

Tilføjet interesser varetagelse overfor alle 
grupper. 
Horsens Lystbådehavn ændret til Horsens 
Marina 

§ 10. 
Bestyrelsen kan, når et medlems adfærd og 
forhold i og omkring klubben er egnet til at 
skade denne, beslutte, at medlemmet 
straks udtræder af klubben. Beslutningen, 
der skal træffes af den samlede bestyrelse 
med et flertal på 5, skal meddeles 
medlemmet skriftligt. Det udtrådte 
medlem kan, uden at det giver 
beslutningen opsættende virkning, 
forlange denne behandlet som et 
selvstændigt punkt, der undergives 
afstemning, på førstkommende 
generalforsamling, hvortil det udtrådte 
medlem særskilt med frist skal indvarsles 
skriftlig, og hvor der skal gives det udtrådte 
medlem eller dettes befuldmægtigede 

§ 10. 
Bestyrelsen kan, når et medlems adfærd og 
forhold i og omkring klubben er egnet til at 
skade denne, beslutte, at medlemmet 
straks udtræder af klubben. Beslutningen, 
der skal træffes af den samlede bestyrelse 
med højt 1 stemme mod, skal meddeles 
medlemmet skriftligt. Det udtrådte 
medlem kan, uden at det giver 
beslutningen opsættende virkning, 
forlange denne behandlet som et 
selvstændigt punkt, der undergives 
afstemning, på førstkommende 
generalforsamling, hvortil det udtrådte 
medlem særskilt med frist skal indvarsles 
skriftlig, og hvor der skal gives det udtrådte 
medlem eller dettes befuldmægtigede 

 
Konsekvens af at antal 
bestyrelsesmedlemmer kan variere.  
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lejlighed til inden afstemningen at 
redegøre for sine synspunkter. 
Går afstemningen det udtrådte medlem 
imod, står bestyrelsens beslutning ved 
magt, og kontingent kan ikke fordres 
tilbagebetalt. 
Bestyrelsen kan under samme betingelser i 
stedet beslutte en tidsbegrænset 
udtræden, et tidsbegrænset forbud mod 
deltagelse i sejladser og andre aktiviteter 
samt fratagelse af tillidsposter, hvortil 
medlemmet er valgt eller udpeget. 
 

lejlighed til inden afstemningen at 
redegøre for sine synspunkter. 
Går afstemningen det udtrådte medlem 
imod, står bestyrelsens beslutning ved 
magt, og kontingent kan ikke fordres 
tilbagebetalt. 
Bestyrelsen kan under samme betingelser i 
stedet beslutte en tidsbegrænset 
udtræden, et tidsbegrænset forbud mod 
deltagelse i sejladser og andre aktiviteter 
samt fratagelse af tillidsposter, hvortil 
medlemmet er valgt eller udpeget. 
 

§ 17.  
Generalforsamlingen vælger blandt 
klubbens medlemmer klubbens formand 
samt 6 bestyrelsesmedlemmer, der 
tilsammen udgør klubbens bestyrelse. 
Klubbens formand er bestyrelsens 
formand. 
  
Bestyrelsen konstituerer sig øvrigt med en 
næstformand og en kasserer. 
Herudover vælger generalforsamlingen 2 
suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. 
  
Valgperioden er 2 år, således at formanden 
fratræder hvert andet år, mens 3 
bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant 
fratræder hvert år. Genvalg kan finde sted. 
Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, 
indtræder den suppleant, der er valgt 

§ 17. 
Generalforsamlingen vælger blandt 
klubbens medlemmer klubbens formand 
samt 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer, der 
tilsammen udgør klubbens bestyrelse. 
Klubbens formand er bestyrelsens 
formand. 
 
Valgbare er medlemmer i Horsens Sejlklub 
med mere end et års anciennitet. 
 
Kandidater der ønsker valg til formand, 
bestyrelsesmedlem eller til suppleant skal 
melde deres kandidatur senest en uge før 
generalforsamlingen, hvor kandidatlisten 
offentliggøres på Horsens Sejlklubs 
hjemmeside.  
 

Ønske om fleksibilitet, hvis ikke de er 
kandidater til en bestyrelse på 7. 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer bør ikke komme 
lige ind fra gaden, men have et vist 
kendskab til klubben. 
 
Ønske om at der ikke opstilles kandidater 
på dagen. Medlemmerne bør vide før 
generalforsamlingen hvem der står til 
rådighed. 
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sammen med det udtrædende 
bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. 
Udtræder formanden i årets løb, vælger 
bestyrelsen blandt sine medlemmer en 
formand, der fungerer som formand, indtil 
valg af formand kan finde sted på den 
førstkommende generalforsamling. 
 

Bestyrelsen konstituerer sig øvrigt med en 
næstformand og en økonomiansvarlig. 
 
Herudover vælger generalforsamlingen 1 
suppleant for bestyrelsesmedlemmerne. 
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde 
sted.  
Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, 
indtræder suppleanten. 
Udtræder formanden i årets løb, vælger 
bestyrelsen blandt sine medlemmer en 
formand, der fungerer som formand, indtil 
valg af formand kan finde sted på den 
førstkommende generalforsamling. 

Den praktiske kasserer – den der udfører 
bogføringsarbejdet - er nødvendigvis ikke 
med af bestyrelsen. Det er praktisk at have 
2 forskellige titler. 
 
Erfaringerne viser at det ikke er nødvendigt 
med mere end 1 suppleant. Giver 
konsekvensrettelser. 

§ 21. 
Klubbens regnskabsår løber fra 1. 
november til 31. oktober. Bestyrelsen skal 
på hvert års ordinære generalforsamling 
forelægge regnskab for det foregående år 
samt budget for det år, hvor 
generalforsamlingen afholdes. 
  
Kassereren forestår udarbejdelse af 
klubbens årsregnskab. Regnskabet skal 
senest 14 dage før den ordinære 
generalforsamling være revideret af 2 
blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen 
valgte revisorer, der skal revidere 
årsregnskabet talmæssigt og konstatere 
beholdningernes tilstedeværelse. 
  

§ 21. 
Klubbens regnskabsår løber fra 1. 
november til 31. oktober. Bestyrelsen skal 
på hvert års ordinære generalforsamling 
forelægge regnskab for det foregående år 
samt budget for det år, hvor 
generalforsamlingen afholdes. 
  
Den økonomiansvarlige forestår 
udarbejdelse af klubbens årsregnskab. 
Regnskabet skal senest 14 dage før den 
ordinære generalforsamling være revideret 
af 2 blandt medlemmerne udenfor 
bestyrelsen valgte revisorer, der skal 
revidere årsregnskabet talmæssigt og 
konstatere beholdningernes 
tilstedeværelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensrettelse - se § 17  
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Revisorerne vælges af generalforsamlingen 
for 1 år. Genvalg kan finde sted. 
 

 Revisorerne vælges af generalforsamlingen 
for 1 år. Genvalg kan finde sted. 
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