
 
 

 
VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN ”YDERHAVNEN”  UNDER 
NÆSTVED SEJLKLUB. 
 
§1. : NAVN OG TILHØRSFORHOLD. 
Afdelingens navn er: “” Yderhavnen”.  
Yderhavnen er etableret i henhold til "Vedtægter for Næstved sejlklub",  
Afdelingen er til enhver tid underlagt NSK`s vedtægter, og i tvivlstilfælde vil ordlyden af NSK`s 
vedtægter altid have gyldighed overfor de modsvarende §§ i nærværende vedtægter. 
 
§2. : FORMÅL. 
Det er afdelingens formål at forvalte NSK`s pligter og interesser i, ved og omkring afdelingen, 
herunder opsyn med og vedligehold af de til havneanlægget knyttede faciliteter. 
 
§3. : AFDELINGENS MEDLEMMER. 
I overensstemmelse med NSK`s vedtægter §12, består afdelingen af alle NSK-medlemmer, der 
har fået tildelt en andelsplads i afdelingen. 
 
Hvis andelsbevis er udstedt til flere personer i forening, udøver kun en person andelshaverens 
rettigheder og forpligtelser over for afdelingen og det påhviler andelshaveren at holde afdelingen 
skriftligt orienteret om, hvem der repræsenterer andelen og udøver rettigheder og forpligtelser. 
 
Et medlem udtræder automatisk af afdelingen ved bortfald / opsigelse af den tildelte andelsplads. 
 
§4. : TILDELING AF PLADSER. 
Pladser i Afdelingens havneanlæg tildeles af afdelingsbestyrelsen, sædvanligvis repræsenteret 
ved en af samme bestyrelse udpeget pladsmand. Tildelingen foretages i rækkefølge anvist af 
hovedbestyrelsen, hvor kassereren administrerer ventelisten gældende for alle NSK`s havne. 
 
Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte 
medlemmernes pladstildeling inden for havnen. 
 
Et medlem af NSK kan maximalt få tildelt vedvarende rådighed over én fuldgyldig plads i NSK 
Jollepladser er ikke fuldgyldige. 
 
Afdelingsbestyrelsen kan give tilladelse til at et NSK-medlem kortvarigt disponerer over mere end 
én fuldgyldig plads når særlige forhold taler herfor. 
 
§5. : GENERALFORSAMLING. 
Generalforsamlingen i Yderhavnen er jf. §1 underlagt NSK’s og Yderhavnens vedtægter. Med de 
begrænsninger som NSK’s overordnede vedtægter giver Yderhavnen er generalforsamlingen, 
afdelingens højeste myndighed   
Afdelingen afholder en gang årligt, i november måned, den ordinære generalforsamling med 
følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af afdelingskontingent. 



 
 
6. Valg af formand, som også er repræsentant til NSK´s hovedbestyrelse. 
7. Valg af afdelingskasserer. 
8. Valg af 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af 2 revisorer. 
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 
11. Valg af 1 revisorsuppleant. 
12. Eventuelt. 
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til 
medlemmerne via hjemmesiden samt evt. ved postforsendelse til den af NSK`s hovedkasserer 
registrerede adresse eller til den af yderhavnens bestyrelse registrerede e-mail adresse. 
 
Forslag der ønskes behandlet på dagsordenen skal være den siddende afdelingsbestyrelse i 
hændesenest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent, der ikke må være medlem af den 
afgående bestyrelse eller revision. Dirigenten må gerne, men skal ikke nødvendigvis være medlem 
af afdelingen. 
 
Generalforsamlingen skal godkende et revideret regnskab, som forelægges NSK`s årlige 
generalforsamling til orientering. 
 
Valgbar til de under pkt. 6-11 nævnte poster er kun afdelingsmedlemmer, der er fremmødt eller 
skriftligt overfor generalforsamlingen har tilkendegivet deres kandidatur. 
 
Valgbar til de under pkt. 6-7 nævnte poster er desuden kun de brolavsmedlemmer der senest 14 
dage før generalforsamlingen overfor bestyrelsen har tilkendegivet deres kandidatur. 
 
Den under pkt. 6 valgte afdelingsformand indtræder som repræsentant i HB efter førstkommende 
ordinære generalforsamling i NSK. Den afgående afdelingsformand forbliver 
afdelingsrepræsentant i HB til og med førstkommende ordinære generalforsamling i NSK. 
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget 
vedtægtsændringer, hvortil kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
En således vedtaget vedtægtsændring har først gyldighed, når den er godkendt af NSK´s 
hovedbestyrelse. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
 
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af afdelingen, forudsat medlemmet ikke er 
i 
restance til afdelingen eller NSK. Dog gives kun én stemme pr. plads uanset evt. pladsfællesskab. 
 
Medlemmer kan ved fuldmagt overdrage stemmeretten til et andet medlem af afdelingen. 
 
Dirigenten fastsætter afstemningsformen, dog skal skriftlig afstemning foretages såfremt mindst 3 
medlemmer kræver dette.  
 
Generalforsamlingens forhandlinger og vedtagelser refereres i en protokol, som underskrives af 



 
 
dirigenten. 
 
§6. : EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når 
mindst 15 medlemmer, med deres underskrift og oplysning om det emne der ønskes behandlet, 
stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes til 
afholdelse, senest 2 måneder efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan desuden indkaldes på foranledning af hovedbestyrelsen, i 
overensstemmelse med § 12 i Vedtægter for Næstved Sejlklub. 
 
Indkaldelse og afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling følger de for den ordinære 
generalforsamling beskrevne regler. 
 
§ 7. : AFDELINGENS  LEDELSE. 
Adelingen ledes af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse på 6 personer, hvoraf formand og 
kasserer er valgt direkte af generalforsamlingen. 
 
Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en sekretær. 
Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for et år af gangen. Genvalg kan finde sted. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, hvori også medlemmer udenfor bestyrelsen kan indgå. 
Bestyrelsen kan herudover ansætte lønnet personale, som f.eks. havnefoged, inden for de 
rammer, det vedtagne budget tillader. 
 
Bestyrelsen skal udpege en pladsmand. 
 
Bestyrelsen leder daglige anliggender og er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer 
er til stede. Bestyrelsesbeslutninger er gyldige ved stemmeflerhed blandt afgivne stemmer. 
 
For bestyrelsens forhandling føres protokol, som forelægges til godkendelse på næst følgende 
bestyrelsesmøde. 
 
Afdelingen tegnes af formand og kasserer i forening; ved disposition over brolavets driftskonti dog 
af kassereren alene. 
 
§ 8. : ADELINGENS REGNSKABER OG REVISION. 
Afdelingen er regnskabspligtig overfor NSK`s hovedbestyrelse, regnskabsår følger NSK´s. 
 
Adelingen er momsregistreret og tegnes i den forbindelse af afdelingskassereren alene. 
Afdelingskassereren forestår inkassation af brolavskontingenter, lånepladslejer, gæsteleje og 
afdelingens øvrige indtægter; for gæstelejens vedkommende via havnefogeden eller anden person 
betroet 
dertil. 
 
Indeholdt i afdelingskontingentet er et beløb til vedligehold af fællesfaciliteter i alle havne. Beløbet 
fastsættes, af et af HB nedsat udvalg, ud fra afdelingens skøn over udgifter til fællesfaciliteterne. 
 
HB fastlægger desuden fordelingsnøglen, efter hvilken afdelingsskassererne fordeler midlerne 
mellem sig. 



 
 
 
Evt. indbetalt kontingent/leje refunderes ikke ved bortfald / opsigelse af havneplads. 
 
Afdelingskontingent vil, ved skift til anden afdeling, overføres til dette. Indbetalt lånepladsleje 
erstatter 
Afdelingskontingent ved tildeling af Andelsplads, også i anden afdeling. 
 
For opkrævning af gæstepladsleje og øvrige havneindtægter, herunder salg af brændstof (diesel), 
via havnefoged eller dennes stedfortræder, føres af opkræveren en daglig kassekladde, som 
ugentligt fremsendes til afdelingskasserer. 
 
Afdelingskassereren forestår betaling af alle de for afdelingen fornødne udgifter i henhold til det på 
generalforsamlingen vedtagne budget. Det påhviler afdelingskasseren at sikre regningers 
korrekthed. 
 
Den daglige regnskabsmæssige registrering, udarbejdelse af årsregnskab og budgetforslag 
påhviler afdelingskassereren. 
 
Årsregnskab inklusive statusopgørelse forelægges den på generalforsamlingen valgte revision, der 
inden den ordinære generalforsamling skal revidere det samlede regnskab og konstatere 
beholdningernes tilstedeværelse. 
 
Driftsregnskab og status skal forsynes med påtegning for generalforsamlingens vurdering. 
Revisionen har til enhver tid, ret til at efterse regnskab og beholdninger. 
 
§ 9. : AFDELINGSMEDLEMMERS PLIGTER. 
Afdelingsmedlemmer kan af bestyrelsen pålægges pligtarbejde. Undvigelse heraf kan straffes 
med bøde, hvis størrelse fastsættes og bekendtgøres af bestyrelsen, forud for påligning af 
pligtarbejdet. Bøde opkræves dog ikke såfremt afbud er meddelt rettidigt. 
 
§10. : AFDELINGENS OPLØSNING. 
Adelingen kan kun opløses ved en NSK-generalforsamlingsbeslutning, der i givet fald også træffer 
beslutning om alle dermed forbundne forhold. 
Nærværende vedtægter, der erstatter alle tidligere, 
er vedtaget på Yderhavnens afdelingsgeneralforsamling d. 18/11 - 2010. 
og konsekvensrettet i forhold til ændringer i Næstved Sejlklubs vedtægter. Efterfølgende godkendt 
af hovedbestyrelsen den 15. december 2014 i henhold til § 13 i Næstved Sejlklubs vedtægter.  


