
Vedtægter for Sejlklubben Fjorden Odense 
Revideret sidste gang d. 23 feb. 2020 
 
§ 1 
Klubbens navn og hjemsted. 
 
Sejlklubben Fjorden Odense 
Østre Kanalvej 12 
5000 Odense C 
CVR nr. 32701434 
 
Klubbens stander er: Et kongeblåt felt af trekantet facon, hvor den ene side er 1/3 af 
de to andre i feltet. I feltets bredeste ende er en hvid Odense lilje med to ringe, og 
under denne to hvide femtakkede stjerner. 
 
§ 2 
Klubbens formål. 
 
Klubbens formål er at fremme interessen for sejlads i sejl og motorbåde. Endvidere 
at opretholde havnefaciliteter samt klubhus for medlemmerne til udøvelse af 
sejlsportsmæssigt og kammeratligt samvær. 
 
§ 3 
Klubbens medlemskab af organisationer. 
 
Sejlklubben Fjorden Odense, er gennem Dansk Sejlunion mellem af Dansk 
Idrætsforbund, og dermed undergivet dettes love og bestemmelser. Endvidere er 
klubben tilknyttet Fyns Sejlunion og Samvirkende Idrætsklubber i Odense. 
 
§ 4 
Optagelse af medlemmer. 
 
Klubben kan optage enhver, der fremsætter skriftligt begæring herom til 
bestyrelsen. 
Klubbens medlemmer skal respektere klubbens love og regulativer. 
Bliver optagelsen nægtet kan sagen forelægges for næste generalforsamling, som 
dog kun kan optage et nyt medlem, når 2/3 af de fremmødte stemmer for. 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsen forslag vælges af generalforsamlingen. 
Beslutningen herom kræver 2/3 af de fremmødte stemmer ” for”. 



Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 
generalforsamlingen. 
 
§ 5 
 
Kontingent og Havneleje. 
 
Klubbens kontingenter og indskud samt gebyr fastsættes for et år ad gangen på den 
ordinære generalforsamling. 
Kontingentet opkræves forud halvårlig. 

1. April og 1. oktober. 
 
Aktive: 
 
Aktives kontingent er indeksreguleret. 
Ved indmeldelse betales indskud. 
 
Ved optagelse på venteliste eller tildeling af bådplads betales gebyr. 
Ægtefælle/samlever som vil være aktive betaler ikke indskud ved indmeldesen. 
Familiemedlemskab. 
Her er kontingentet 120% af aktives. Det omfatter ægtefælde/samlever og deres 
børn. 
Børn kan ved det fyldte 18 år indgå som aktiv mellem uden indskud. 
 
Æresmedlemmer er kontingentfri. 
 
Gaste/støttemedlemmer. 
 
Personer med særlig tilknytning til S.F.O. kan optages som Gaste/støttemedlemmer. 
Enhver optagelse skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse. 
Kontingentet udgør 60% af det aktive kontingent. 
 
Havneleje. 
 
Havneleje betales efter ”Den selvejende institution Stige Ø” takst, med det af den 
ordinære generalforsamlings vedtagne tillæg. 
 
Havnelejen er et årligt beløb, som betales forud og opkræves i 2 rater til forfald den 
1. april og 1. oktober. 



Hvis et medlem opsiger sin bådplads, skal det ske inden 1. feb Eller 1. aug. 
Ellers forfalder den kommende rate til betaling. 
 
 
§ 6 
 
Udmeldelse/Eksklusion. 
 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dags 
varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til 
den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. 
Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. 
 
Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med 
mindst 8 dages skriftlig advarsel ekskludere vedkommende. 
 
§ 7 
 
Ordinær generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, 
den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 
 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes 
med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
Dagsorden medfølger. 
 
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen 
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal optages i 
dagsordenen. 
 
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år der har været medlem af klubben i 
de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance. 
 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 
 
 
 



 
§ 8 
 
Dagsorden. 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter. 
 
 
 
1.     Valg af dirigent. 
 
2.     Protokol. 
 
3.     Formandens beretning. 
 
4.     Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for      
        Det kommende år. 
 
5.     Fastsættelse af kontingenter og gebyr. 
 
6.     Behandling af indkomne forslag. 
 
7.     Valg til bestyrelsen. 
 
8.     Valg af revisor. 
 
9.     Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 
10.   3. medlemmer vælges til repræsentantselskabet i den Selvejende Institutionen  
         Stiger Ø. For 1. år ad gangen. Formanden og Havnefoged er selvskrevne 
         Medlemmer. 
 
11.   Valg til udvalg. 
 
12.   Eventuelt. 
 
 
 
 



 
§ 9. 
 
Generalforsamlings ledelse m.v. 
 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, herunder også 
klubbens regulativer, jævnfør paragraf 4 og 6. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 medlem, der 
er stemmeberettiget, foregå skriftligt valg, lige som alle afstemninger om eksklusion 
skal foregå skriftligt. 
Generalforsamlings beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af 
forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 
 
§ 10  
 
Ekstraordinær Generalforsamling. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Eller når 
mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftlige stiller krav herom til 
bestyrelsen. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at 
begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om de emner der skal 
behandles. 
Om indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7. 
 
§ 11 
 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsentere klubben i alle forhold. 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til 
lovene. 
Klubbens daglige ledelse består af: 
1 Formand, 1 kassere, 1 Havnefoged, 1 klubhusformand og 1 Sekretær. 
 
Repræsentation og tegningsret. 



Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og er under ansvar over for 
generalforsamlingen berettiget til at disponerer på klubbens vegne. Klubben 
forpligtes ved underskrift af formanden og kassere i foreningen, eller en af disse 
I foreningen med et andet bestyrelsesmedlem. 
Der kan gives kassere prokura. 
 
Bestyrelsen kan træffe beslutninger om anvendelse af klubbens midler. Hvorimod 
indgåelse af gældsforpligtelser skal forelægges en generalforsamling til godkendelse. 
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af dens medlemmer, 
heriblandt formanden eller kasseren er til stede. I tilfælde af stemmelighed er 
formanden, eller i dennes sted kasserens stemme afgørende. 
 
Økonomisk ansvar. 
Klubben hæfter udadtil med sine aktiver, medens medlemmerne kun hæfter med 
kontingentet. 
 
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, samt bestyrelsesmøder og 
vigtige begivenheder inden for klubben. 
 
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden med mindst 2 dages varsel. 
 
For at opnå valg til bestyrelsen kræves at vedkommende er fyldt 18 år, og har været 
aktiv/familiemedlem i minimum 1 år. 
 
Valg til bestyrelsen 
Formand og klubhusformand vælges på lige årstal. 
Kasserer, sekretær og havnefoged på ulige årstal. 
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges direkte. Genvalg kan finde sted. 
 
Endvidere vælges 2 revisorer og 2 suppleanter for bestyrelsen for 2 år ad gangen, en 
på lige og en på ulige årstal. 
 
Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som 
medlem af bestyrelsen, før al skyldig restance er betalt. 
 
I øvrigt kan bestyrelsen ekskluderer et medlem, når særlige forhold giver anledning 
dertil. 



Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at 
fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på 
den førstkommende generalforsamling. 
 
I tilfælde, hvor eksklusionen skal behandles på en generalforsamling, har 
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før 
generalforsamlingen afholdes, lige som han/hun har adgang til denne med ret til at 
forsvare sig. 
Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. 
Generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved 
ændring af klubbens vedtægter med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. 
 
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan 
kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, 
Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. 
 
§ 12 
 
Regnskab. 
 
Foreningens regnskab er kalenderåret. 
Bestyrelsen skal inden den 28. februar afgive driftsregnskabet for det foregående år 
og status pr. 31 december til revisorerne. 
 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til 
godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning. 
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. 
Driftsregnskabet bekendtgøres 8 dage før den ordinære generalforsamling ved 
opslag i klubhuset. 
 
§ 13 
 
Forandring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmeberettiget er for forslaget. 
 
§ 14 
 
Overtagelse af både og bådpladser. 
 



Såfremt en båd bliver solgt til et aktivt medlem, der har stået på venteliste i mindst 
3 år, eller har været aktivt medlem i de sidste 5 år, kan pladsen overdrages samme. 
I særlige tilfælde, dødsfald or lignende kan nærmeste familie, dvs. mand/kone eller 
børn, hvis de overtager et medlems båd, også overtage dennes bådplads. Dette 
fordrer medlemskab straks 
 
§ 15 
 
Klubbens venteliste. 
 
Havnefogeden er ansvarlig for at klubbens venteliste er ophængt og ført ajour i 
klubhuset 
Medlemmer på venteliste rangerer efter anciennitet. 
Havnefogeden tildeler ledige pladser til de medlemmer der har den højeste 
anciennitet på listen. 
Ønsker man ikke den tilbudte plads, fortabes den opnået anciennitet, og man rykker 
til bunden af ventelisten. 
Et medlem som står på venteliste og som får tilbudt en låneplads, og modtager 
denne, bevarer førsteretten til en låneplads, så længe der er ledige lånepladser. 
 
§ 16 
 
Havnefogeden administrerer klubbens bådpladser. 
Havnefogeden vælger selv spilmænd. 
Såfremt en bådplads bliver ledig, overtager havnefogeden administrationen af 
pladsen. 
Havnefogeden kan udleje pladsen til et andet medlem som står på venteliste. 
Når et medlem overdrager sin plads til havnefogeden, bevare medlemmet retten til 
pladsen (samme bredde) i indtil 2 år. 
Dok kan bestyrelsen under særlige omstændigheder/forhold give dispensation for 
indtil 6 måneder ad gangen. 
Et medlem som har afgivet sin bådplads og som ønsker at få den tilbage, skal med 
mindst 6 måneders varsel til havnefogeden, meddele datoen for hvornår han møder 
med sit nye fartøj. 
Havnefogeden er bemyndiget til enhver tid at rokerer med bådene, for at tilgodese 
gældende behov. 
Fartøjer skal være ansvarsforsikret, samt føre klubbens stander. 
 
 



 
 
§ 17 
 
Klubbens opløsning. 
 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens 
stemmeberettigede er til stede. Og til forslaget vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, 
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 
ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket stemmeberettigede medlemmer der er 
til stede. 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal 
forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt 
stemmeflertal her tilstrækkeligt. 
I tilfælde af klubbens oplæsning skal den formue, der er i behold, anvendes til 
søsportslige formål. 
 
Disse vedtægter er besluttet på generalforsamlingen den 23. april 1994. 
Vedtægterne er følgende justeret på generalforsamlinger/ekstraordinære. 
 
Den 5. april 1998 - §5 og §8 punkt 11. 
Den 16. februar 2003 - §5 og §8 punkt 11. 
Den 29. februar 2004 - §5 Familiemedlemskab. 
Den 21. februar 2010 - §11 Bestyrelsen 
Den 24. februar 2013 - Opsigelse af bådplads. 
Den 26, februar 2017 - §5 Hvis et medlem opsiger sin bådplads, skal det ske inden 1. 
februar eller inden 1. august. Ellers forfalder den kommende rate til betaling.  
 
 
 
 
 
  
 
 



 
    
Onsdag den 26. februar 2019 
 
 
 
 

Tillæg til vedtægter med praktiske oplysninger for 
Sejlklubben Fjorden Odense. 
 
Ved indmeldelse som aktiv medlem betales et indskud på 400 kr. +(udlevering af 
nøgle). 
Ved optagelse på venteliste eller ved tildeling af bådplads betales et gebyr på 1500 
kr. + (udlevering af stander). 
 
Kontingenter. 
 
Kontingenter opkræves halvårlig 1. april og 1. oktober. 
Aktive medlemmer 436,74 kr. halvårlig. (vedtaget på generalforsamling). 
Familiemedlemmer 523,71 kr. halvårlig (vedtaget på generalforsamling) 
Gaster/støttemedlemmer 262,85 kr. (vedtaget på generalforsamling) 
 
Priser på havneleje. 
Den pris som Den Selvejende Institution Stige Ø har vedtaget på et 
repræsentantskabsmøde. 
Pladslejen fra oktober2015 er 1680,00 kr. halvårlig. 
Desuden betales for de første 15 m/2 . uanset bådens størrelse. 
Er båden større end 15 m/2 tillægges 20 kr. pr. m/2. 
Vedtaget den 21. februar 2021. 
Ved udmeldelse efter 1. juli betales også for 2. rate havneleje. 
 
Gaver. 
 
Der gives en flaske + et jubilæums hæfte til runde fødselsdage, startende ved 50 år. 
Efter det fyldte 80 år, gives en flaske hvert 5 år 
Gaver udleveres vet standerhejsning eller standerstrygning. 
 
Priser på div. 



 
Jubilæumshefte 50 kr. 
Stander 100 kr. 
Nåle 100 kr. 
Ekstra nøgle 200 kr. pengene betales ikke retur ved aflevering af nøglen. 
Udlejning af klubhus. 500 kr. 
Leje af porcelæn. 100 kr. 
 
 
 


