Love for DN-Klubben 2015
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Navn

Klubbens navn er DN-klubben.
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Formål
A. DN-klubben skal varetage kapsejlads for DN-isbåde, bygget i
overensstemmelse med klassebestemmelserne. Klubben skal søge at
styrke sammenholdet og være samlende for klassen.
B. Klubben skal føre fortegnelse over medlemmer - navn, adresse og
båd nr.
C.

Klubben skal søge at arrangere et årligt klassemesterskab (DM).

D. Det påhviler alle klubbens medlemmer at sørge for, at
sikkerhedsbestemmelserne overholdes. Dommeren i en kapsejlads er
berettiget til at nægte starttilladelse samt diskvalificere deltagere, der
ikke overholder sikkerhedsbestemmelserne.
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Medlemmer & Kontingent

Medlemskab er åbent for alle, som er interesseret i klubben. Kun DN bådejere
kan registreres som aktive medlemmer og har som sådan ret til at stemme
ved klubbens møder. Alle andre registreres som støttemedlemmer.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret, men oppebærer alle andre rettigheder
og pligter. Man registreres som medlem det år, man har betalt kontingent, og
slettes automatisk, hvis kontingentet ikke er betalt, senest 30. November
(regnskabsår: 1/7-30/6).
Et slettet medlem kan genoptages som medlem, ved en ny indmeldelse og
betaling af indskud og kontingent.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
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Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning
dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed
til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion
afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har
normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal
behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få
meddelelse herom senest 5 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom
han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om
eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som
ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 12.
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.
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje
eller andre medlemsydelser.
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Generalforsamlingen

DN-klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen
skal afholdes hvert efterår - senest den 30. november. Alle medlemmer, som
har indbetalt kontingent for samme eller næste år, har møderet.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne (e-mail og internet).
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på
klubbens hjemmeside. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsorden.
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Den er kun beslutningsdygtig i relation til dagsorden pkt. 5 og 6, hvis
minimum 20 % af de aktive medlemmer er til stede eller repræsenteret ved
fuldmagt. Generalforsamlingens øvrige dagsorden, herunder valg af bestyrelse
og revisor, kan ske uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

Dagsorden for Generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Budgetorientering for det kommende år, herunder information om
gebyrer
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Gennemgang af evt. ændringer til klassebestemmelser
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisorer
Eventuelt

Medlemmer, som ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan afgive
stemme ved fuldmagt. Disse skal tilstilles et andet aktivt medlem eller
bestyrelsen.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller
20 % af de aktive medlemmer ønsker det. Indkaldelse og afstemning som til
ordinær generalforsamling - 20 % af de aktive medlemmer behøver dog ikke
at være til stede.
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Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 5 og § 12.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog på begæring fra mindst 3
stemmeberettigede medlemmer skal afstemning og valg foregå skriftligt,
ligesom alle afstemninger om evt. eksklusion skal ske skriftligt.
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Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat, som gøres tilgængeligt
for medlemmerne på DN-klubbens hjemmeside senest 4 uger efter
generalforsamlingens afholdelse.
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Medlemsmøder

Medlemsmøder afholdes så ofte, det er påkrævet. Møderne er uformelle, og
der kan intet bindende vedtages, men eventuelle afgørelser er vejledende for
bestyrelsen.
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Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle
forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i
henhold til lovene.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger
indføres i et referat, der gøres tilgængeligt på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer er til stede, heriblandt formanden.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog
underskrift af såvel formand som kasserer.
Bestyrelsen fastsætter år for år, gebyrer for klubbens forskellige ydelser f.eks.
for tildeling af sejlnummer, indskud i forbindelse med indmeldelse,
administrationsgebyr for medlemmer uden e-mail adresse og gebyr for
aflæggelse af licensprøve. Gebyrerne meddeles på den årlige generalforsamling
samt offentliggøres på klubbens hjemmeside.
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Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. juli til - 30. juni.
Bestyrelsen skal inden den 1. september afgive driftsregnskab for det
foregående år og status pr. 30. juni til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.
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Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage for
generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.
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Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 1 revisor.
Revisoren skal hvert år inden driftsregnskab og status bekendtgøres for
medlemmerne, påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status
skal forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.
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Klassebestemmelser og måleregler

Disse varetages af IDNIYRA og den europæiske DN - organisation.
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Lovændringer

Ændringer af love kan ske på den ordinære eller en ekstraordinær
generalforsamling, når disse er bekendtgjort i dagsordenen. For forslagets
gennemførelse kræves, at 2/3 af de tilstedeværende aktive medlemmer
stemmer for.
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Opløsning

Hvis medlemsinteressen svigter, eller hvis det ikke er muligt at skaffe de
nødvendige kræfter til bestyrelsen, således at DN-klubben ikke længere kan
drives, lægges klubben i dvale, herefter kan der ikke optages nye medlemmer,
ikke opkræves kontingent, hjemmesiden nedlægges mens bankkontoen
bestyres af den seneste kasserer og revisor i fællesskab.
Hvis der efter 2 år, ikke er gjort noget forsøg på at få DN-klubben til at
fungerer igen, opløses klubben automatisk, og indestående på bankkontoen
fordeles mellem de aktive medlemmer der oplyser kontonummer til
kasserer/revisor inden for en tredive dages periode. Til hvert aktivt medlem
udloddes det samme beløb.
Vedtaget på generalforsamlingen 7.november 2015
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