
Vedtægter for Guldborg Falster Bådebrolaug 

 Gældende fra 26. februar 2010 

  

§1 NAVN 

Laugets navn er GULDBORG-FALSTER BÅDEBROLAUG med hjemsted i Guldborg- 
Falster. 

Laugets stander er rød med hvide bogstaver GBF. 

  

§2 FORMÅL 

Laugets formål er at tilbyde laugets medlemmer en bådeplads ved laugets bro. 

  

§3 BESTYRELSE 

Lauget ledes af en bestyrelse på mindst syv medlemmer. Bestyrelsen kan supplere sig 
med indtil halvdelen af de valgte medlemmer, hvis den finder det nødvendigt. 

  

Bestyrelsen planlægger, tilrettelægger og indkalder medlemmer, til arbejde i lauget. 

  

Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog skal formand og kasserer vælges særskilt på 
generalforsamlingen. 

  

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af to år, dog således at formand og 
kasserer ikke kan afgå samtidigt. 

  



I ulige år vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges kasserer og to 
bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges: To suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og 
en revisorsuppleant. 

  

Til varetagelse af faste opgaver vælges et udvalg på generalforsamlingen. Udvalget 
består af tre til fem medlemmer, hvoraf mindst et er medlem af bestyrelsen. Dette 
medlem er formand for udvalget. 

  

 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et ad hoc udvalg til varetagelse af særlige 
opgaver. 

  

Udvalget består af et efter bestyrelsens skøn antal medlemmer. 

   

§4 HÆFTELSE 

Lauget hæfter med sine aktiver for al gæld, som lauget stifter. Lauget kan kun optage lån 
af en angivet størrelse til formål vedtaget på en generalforsamling, og kun ved 
underskrift af syv bestyrelsesmedlemmer. 

   

§5 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes skriftligt til laugets 
aktive medlemmer med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Samtidig skal 
indkaldensen kunne findes i kiubhusets ”slyngelstue” og ved opslag i det udendørs skab 
på klubhuset. 

 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

1. valg af dirigent 
2. valg af stemmetællere 
3. godkendelse af fuldmagter 
4. formandens beretning 
5. kasserens beretning 
6. indkomne forslag 



7. valg af bestyrelse 
8. valg af faste udvalg 
9. fastlæggelse af kontingent, pladsleje, vinterpladsleje, skurleje og indskud for 

næste år 
10. eventuelt 

Valg og vedtagelser foretages ved almindeligt flertal. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst en tredjedel af laugets medlemmer 
er til stede. 

  

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 

1. bestyrelsen finder det nødvendigt 
2. ønsket herom fremsættes af en tredjedel af laugets aktive medlemmer. 

Der indkaldes skriftligt til laugets aktive medlemmer med 14 dages varsel med angivelse 
af dagsorden. 

  

Indkaldelsen skal tillige kunne findes i klubhusets ”slyngelstue” samt ved opslag i det 
udendørs skab på klubhuset. 

  

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter at anmodningen 
er modtaget af bestyrelsen. 

  

 §7 STEMMERET 

Kun aktive og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen, mod forevisning 
af betalt kontingent. 

  

Kun aktive medlemmer har stemmeret. 



  

§8 STEMMEAFGIVNING 

Ved stemmeafgivning har hvert aktivt medlem én stemme. 

  

Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre et medlem eller dirigenten 
forlanger skriftlig afstemning. Der kan stemmes med fuldmagt, der er godkendt af 
bestyelsen. 

   

§9 BESLUTNING 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, dog jf. §§10 og 20. 

   

§10 BESLUTNINGER MED KVALIFICERET FLERTAL 

Beslutninger om ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræver kontingentbetaling, 
skal vedtages af mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen fremmødte 
stemmeberettigede. 

  

§11 MEDLEMMER 

For at blive aktivt medlem betales indskud, som fastsættes på laugets ordinære 
generalforsamling. 

  

Indskuddet tilbagebetales ikke. 

  

Aktive medlemmer har pligt til at udføre arbejde i lauget i det omfang, bestyrelsen finder 
det nødvendigt. 

  

Passivt medlemskab kan tegnes. 



  

Bestyrelsen skal godkende hvert nyt medlem på førstkommende bestyrelsesmøde, efter 
at en skriftlig medlemsansøgning er indgivet. 

  

Personer der er i kontingentrestance i en anden forening kan ikke optages før restancen 
er bragt i orden 

  

Bestyrelsen har ret til at undersøge ansøgers forhold i andre foreninger. 

   

§12 ÆRESMEDLEMMER 

Æresmedlemmer udnævnes ved den årlige generalforsamling. Æresmedlemmer er 
kontingentfri. De har ingen pligter og har ikke stemmeret. 

  

Æresmedlemmer der vælger at betale kontingent, har ingen pligter. De har stemmeret. 

  

§13 KONTINGENT 

Kontingent, pladslejer og indskud fastsættes på den årlige generalforsamling. 
Kontingentet skal være betalt senest 1. februar. Hvis ikke kontingentet er betalt rettidigt, 
kan bestyrelsen slette medlemsskabet og inddrage bådpladsen. 

  

Kontingent indbetales til laugets kasserer. 

  

Et aktivt medlem, der overgår til passivt medlemskab, kan genindtræde som aktivt 
medlem uden at betale indskud. 

   

§14 BÅDEPLADSER 



Bestyrelsen tildeler bådeplads med hensyntagen til bådens størrelse og brug. 

  

Bådepladsen er personlig. Den kan ikke overdrages, fremlejes eller benyttes af andre 
uden bestyrelsens samtykke. 

  

Ikke benyttede bådepladser kan midlertidigt udlejes af bestyrelsen. 

  

§15 REGLER VEDRØRENDE BÅDEPLADSER 

Medlemmerne skal overholde den til enhver tid givne instruks om forsvarlig fortøjning 
og andre forhold, der skønnes nødvendigt at give permanent eller midlertidig instruks 
om. 

  

Alle både, der er fortøjet ved bådebroen eller ligger for svaj i laugets søterritorium, skal 
have en ansvarsforsikring. 

  

Dette gælder også gæstesejlere. 

   

§16 REGLER VEDRØRENDE VINTERPLADS PÅ LAND 

Den angivne vinterplads skal benyttes. 

   

§17 REGLER VEDRØRENDE SKURE 

Bestyrelsen skal til enhver tid have oplysning om ejerforhold på skurene i skurbyen. 
Bestyrelsen kan påbyde istandsættelse / maling af skure samt oprydning omkring 
skurene. 

  



Laugets lejeaftale med kommunen beskriver forhold vedrørende de fire skure vest for 
klubhuset. 

   

§18 REGLER VEDRØRENDE BRUG AF KLUBHUS 

Klubhusets festsal kan efter forudgående aftale med klubhusformanden benyttes af 
laugets aktive og passive medlemmer samt af medlemmer af Guldborg Falster 
Beboerforening. 

  

Bestyrelsen fastsætter prisen for leje af festsalen. 

  

Klubhusets ”slyngelstue” kan benyttes af aktive og passive medlemmer. Medlemmerne 
kan undtagelsesvis invitere ikke- medlemmer. 

  

I ”slyngelstuen” kan nydes vin, øl og vand, der er købt i opstillede automater / 
køleskabe. 

  

Spiritus og drikke, der ikke sælges i ”slyngelstuen”, kan undtagelsesvis medbringes 
udefra. Bestyrelsen beslutter, om der i givne tilfælde skal betales prop-gebyr. 

  

Bortset fra rafling er det ikke tilladt at drive nogen form for spil i ”slyngelstuen”. 

Påklædningen i ”slyngelstuen” skal være anstændig. Det er ikke tilladt at have nøgen 
overkrop. 

  

Askebægere skal tømmes i askespanden, og hvert medlem sørger for at rydde op efter 
sig. 

  

Hunde skal holdes i kort snor. Hunde må ikke indtage plads på stolene. 



  

Bestyrelsen kan udelukke en bruger / brugere fra adgang til ”slyngelstuen” i kortere eller 
længere tid, hvis den pågældende har udvist upassende opførsel. Udelukkelse skal 
meddeles skriftligt, efter at hændelsen, der er årsag til udelukkelsen, er behandlet på 
førstkommende bestyrelsesmøde. En udelukket person kan ikke indfinde sig som ”gæst”. 
Navne på udelukkede medlemmer skal kunne findes i ringbind i ”slyngelstuens” reol. 

   

§19 EKSKLUSION 

Et medlem kan eksluderes fra lauget, hvis medlemmet ikke retter sig efter de gældende 
vedtægter eller han / hun har bagtalt lauget eller handlet imod laugets interesser. 

  

Eksklusionen skal meddeles skriftligt. Forinden eksklusionen skal bestyrelsen ved 
førstkommende bestyrelsesmøde indkalde medlemmet til samtale for afklaring af 
årsagen til den eventuelt kommende eksklusion. Et ekskluderet medlem kan få 
eksklusionen ophævet, hvis bestyrelsen finder dette passende. 

  

Genoptagelse af det aktive medlemskab kræver indbetaling af nyt indskud. 

  

§20 LAUGETS OPLØSNING 

Bestemmelse om bådelaugets opløsning kan kun foregå på en i dette øjemed særligt 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

  

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af laugets 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 2/3 
af de afgivne stemmer. 

  

I tilfælde af opløsning nedsættes et udvalg, som skal sørgefor, at laugets værdier 
afhændes eller fjernes, hvorefter de tiloversblevne midler skænkes til velgørende formål. 



   

§21 IKRAFTTRÆDEN 

Vedtægterne træder i kraft straks efter afslutningen af den ordinære generalforsamling 
den 26/2-2010. 

  

§4 i de forrige vedtægter lydende: ”Medlemmerne hæfter solidarisk for al gæld som 
lauget stifter. Foreningen kan kun optage lån til formål, vedtaget på en 
generalforsamling, og kun ved underskrift af 5 bestyrelsesmedlemmer” vil dog fortsat 
være i kraft for så vidt angår allerede stiftet gæld. 

   

Vedtaget på laugets ordinære generalforsamling, fredag den 26. februar 2010 

  

Underskrevet af: 

  

Poul Johnsen, formand 

Anton Sørensen, kasserer 

Per Albertsen, sekretær 

Birgit Skov, best. medlem 

Jan Ivan Kviatkovski 

Knud Erik Sørensen, best. medlem 

Ole Hegelund, best. medlem. 

 


