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Vedtægter for Jolleafdelingen 
under Næstved Sejlklub 

 
§ 1   Jolleafdelingens formål 

 At skabe interesse for sejlsport 

 At dygtiggøre medlemmer i sejlsporten, herunder at opretholde 

ungdomsafdelingen for NSK 

 At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer i det omfang der er 
interesse og økonomisk mulighed for det 
 

 At arrangere kapsejladser, øvelsessejladser, møder, ture o.a. der 
understøtter ovenstående 
 

 At anskaffe og vedligeholde faciliteter til brug for ovenstående 
 
§ 2   Optagelse af medlemmer 

Enhver der tilslutter sig NSK´s og Jolleafdelingens formål, kan optages 
som medlem af Jolleafdelingen. 
 
Optagelse som medlem af Jolleafdelingen foregår ved henvendelse til 
afdelingens kasserer, der sikrer registrering og indmeldelse i NSK. 
Medlemmer i Jolleafdelingen skal samtidig være medlem i NSK. 
Optagelse af umyndige personer som medlemmer i afdelingen, 
kræver skriftligt samtykke fra forældre / værge. 
 
Optagelse som medlem i afdelingen kræver, at man ikke er i 
kontingentrestance til klubben.  

 
§ 3 Udelukkelse af medlemmer 

Når et medlem er i restance udover 2 måneder, og der har været 
sendt varsel, bortfalder medlemskabet indtil restancen er udredt.   
 
Medlemmer der udviser grov eller gentagende usportslig adfærd, 
eller på anden vis giver anledning der til, kan udelukkes fra 
afdelingen af afdelingsbestyrelsen. Medlemmer der således 
udelukkes, kan få udelukkelsen prøvet ved henvendelse til 



NÆSTVED SEJLKLUB 
JOLLEAFDELING 
 

Hovedbestyrelsen, der drager omsorg for, at §7 i NSK´s vedtægter 
overholdes. 

 
§ 4   Afdelingens økonomi og terminer 

Jolleafdelingens bestyrelse fremlægger budgetønske for kommende 
år samt regnskab for indeværende år til hovedbestyrelsen på et 
hovedbestyrelsesmøde, inden Jolleafdelingens ordinære 
generalforsamling.  
 
Jolleafdelingens ordinære generalforsamling afholdes inden 
udgangen af november måned.  
 
Såfremt Jolleafdelingens budget er forudsat et driftstilskud fra 
hovedklubben, skal budgettet godkendes endeligt på NSK´s 
hovedgeneralforsamling. 
 
Jolleafdelingen er regnskabspligtig overfor hovedbestyrelsen, og 
afdelingens kasserer forvalter afdelingens midler. Midlerne er 
disponible for Jolleafdelingen primo april. 
 
Afdelingsbestyrelsen fastsætter og opkræver selv evt. aktivitetsgebyr. 
Jolleafdelingen kan ikke optage lån udenfor NSK eller købe på kredit. 
Handel på konto anses ikke for almindelighed for lånoptag. 
 
Kontingent til NSK og evt. aktivitetsgebyr til Jolleafdelingen er 
forfaldende til betaling umiddelbart efter hovedgeneralforsamlingen 
med tre ugers betalingsfrist.  
 
Regnskabet, er en del af klubregnskabet, og revideres af klubbens 
revisor, inden afholdelse af Jolleafdelingens ordinære 
generalforsamling. 
 
Jolleafdelingens regnskabsår følger hovedklubbens regnskabsår  
1. oktober til 30. september. 

 
§ 5    Ordinær generalforsamling  

Den ordinære generalforsamling afholdes i november og indkaldes 
ved skriftlig meddelelse, med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse kan 
ske ved opslag på mindst en af følgende måder: NSK’s hjemmeside 
og/eller på den mailadresse som medlemmet selv har oplyst som 
kontaktmulighed.  
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Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være 
afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen skal være tilgængelig på NSK’s 
hjemmeside www.naestved-sejlklub.dk senest 5 dage før, og vil være 
fremlagt ved generalforsamlingen.  
 
Alle medlemmer, der har været medlem af afdelingen de sidste 2 
måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance med 
kontingent har stemmeret. Stemmeretten kan overdrages ved 
skriftlig fuldmagt, til et andet stemmeberettiget medlem, eller til 
medlemmets forældre eller værge. Det er tilladt at medbringe 
maksimalt en fuldmagt for et andet medlem. Fuldmagten skal være 
afgivet på papir med tydeligt navn og underskrift fra fuldmagtgiver. 
Hvis fuldmagtsgiver ikke selv er myndig skal fuldmagten 
underskrives af en af fuldmagtsgivers forældre/værge.  

 
§ 6 Dagsordenen 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum 
indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Afdelingsbestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
4. Indkommende forslag. 
5. Fremlæggelse af budget (budgettet skal efterfølgende 

endeligt godkendes på NSK’s hovedgeneralforsamling). 
6. Valg af formand.  
7. Valg af kasserer.  
8. Valg af afdelingsbestyrelses medlemmer (1-3 medlemmer).  
9. Valg af suppleant(er) (1-2 suppleanter).  
10.  Valg af repræsentant til hovedbestyrelsen (skal vælges 

blandt de på pkt. 6-8 valgte bestyrelsesmedlemmer). 
11.  Eventuelt. 

 
 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling, kan til enhver tid indkaldes af 
Afdelingsbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 af 
Jolleafdelingens stemmeberettigede medlemmer, samlet og på skrift 
indgiver begæring herom til Afdelingsbestyrelsen. I sidst nævnte 

http://www.naestved-sejlklub.dk/
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tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1. måned efter, 
begæringen er fremsat overfor Afdelingsbestyrelsen med angivelse af 
det emne, der ønskes behandlet. 
 
Indkaldelse og adgang til dagsorden foregår som ved den ordinære 
generalforsamling. 
 

§ 8   Vedtægtsændringer 
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, 
når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægterne 
skal efterfølgende fremlægges for hovedbestyrelsen for endelig 
godkendelse. 

  
§ 9 Generalforsamlingens ledelse mv. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, til at lede 
generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved 
simpelt stemmeflertal, jf. dog § 8. Dirigenten bestemmer 
afstemningsmåde. Dog skal begæring fra 3 stemmeberettigede 
medlemmer og valg foregå skriftligt.  
 
Der føres referat af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten 
bestemmer i hvilket omfang forhandlingerne optages i referatet. 
Referatet underskrives af referent og dirigent. Referatet 
offentliggøres på NSK’s hjemmeside senest 4 uger efter 
generalforsamlingen.    

 
§ 10 Afdelingsbestyrelsens valgbarhed og sammensætning 

Valgbare til alle bestyrelsesposter er alle myndige og personligt 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer, samt forældre eller 
værge til umyndige medlemmer med stemmeret. 
Afdelingsbestyrelsen består minimum af 3 medlemmer: Formand, 
afdelingskasserer og sekretær (referent) der hver vælges for 1 år af 
gangen. Derudover kan der maksimalt vælges 2 øvrige 
bestyrelsesmedlemmer der hver vælges for 1 år af gangen. Der 
vælges 1 til 2 suppleanter. Suppleanterne vælges ligeledes for 1 år af 
gangen. 
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§ 11 Konstituering 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig inden 30 dage på et 
bestyrelsesmøde i forhold til posterne som næstformand og sekretær 
(referent).  Kassererposten kan ikke på noget tidspunkt kombineres 
med anden bestyrelsespost. Med de begrænsninger NSK’s 
hovedvedtægter giver, fastlægger afdelingsbestyrelsen selv sin 
forretningsorden. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig når 
mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand og/eller 
kasserer er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i 
hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  

 
§ 12 Afdelingsbestyrelsens opgaver 

Afdelingsbestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer 
Jolleafdelingen udadtil. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig overfor 
hovedbestyrelsen ifølge klubbens love. Med de begrænsninger NSK’s 
hovedvedtægter giver, fastlægge afdelingsbestyrelsen sine egne 
forretningsorden og kan nedsætte udvalg samt udpege personer til at 
løse nærmere defineret opgaver. Afdelingsbestyrelsen skal for at leve 
op til disse vedtægter, beskrevet i § 1, forvalte de af NSK til rådighed 
stillede midler og faciliteter, på en økonomisk og forsvarlig måde. 
Afdelingsbestyrelsen udformer de dertil nødvendige regler, der 
forelægges hovedbestyrelsen til orientering. Afdelingen fører referat 
ved bestyrelsesmøder. Referater skal være tilgængeligt på klubbens 
hjemmeside senest 3. uger efter et bestyrelsesmøde er afholdt.  
Jolleafdelingen forpligtes ved sin underskrift af afdelingsformanden 
og afdelingskasserer i fællesskab. Hovedbestyrelsen kan godkende, at 
formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til 
afdelingens konti hver for sig. 
 

§ 13 Jolleafdelingens opløsning. 
Såfremt medlemstilslutningen eller opbakningen fra frivillige 
hjælpere bliver så dårlig at det må anses for urimeligt at opretholde 
afdelingen, overdrages aktiviteterne til hovedbestyrelsen.  
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Godkendt af Jolleafdelingens generalforsamling den 13. oktober 2016 
og forhåndsgodkendt af hovedbestyrelsen den 27. september 2016 
 
Ikrafttræden den 13. oktober 2016 


