VEDTÆGTER FOR FLID

Foreningens vedtægter er justeret den 19. marts 2014 på FLIDs ordinære
generalforsamling i Fredericia (vedtagelsen er godkendt på ekstraordinær
generalforsamling 11. april 2014)
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VEDTÆGTER FOR:

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark
§1

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er: Foreningen af Lystbådehavne i Danmark – forkortet
FLID.
Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

§2

FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er at:
Repræsentere lystbådehavne i Danmark og varetage disse havnes
almennyttige og faglige interesser.
Herunder i fælles anliggender at stå for:
 Hjælp og rådgivning til medlemmerne i konkrete situationer
 Kontakt til myndigheder
 Vidensformidling
 Uddannelse og videreuddannelse af medlemmerne

§3

OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Foreningen kan optage enhver dansk havn, hvori der befinder sig lystbåde.

§4

KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.
Kontingentet for den enkelte medlemshavn fastsættes på baggrund af et
grundbeløb samt 2 tillæg:
1. Pladstarif gange antallet af fastliggende betalende både i havnen
2. Gæstebådstarif gange antallet af betalende gæstebåde i maj, juni, juli,
august og september måneder (svarende til det antal der indberettes til
Danmarks Statistik).
Ved udregning af tillæg 1 og 2 anvendes antal både opgjort fra året
umiddelbart inden kontingentåret. Medlemshavnene skal indberette de
nævnte antal senest 31. januar i kontingentåret.
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§5

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter
foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts eller april måned,
indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen bekendtgøres senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse
på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der afgives
én stemme pr. havn. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde. Er en
havn forhindret i at sende en delegeret til generalforsamlingen, kan den ved
skriftlig fuldmagt, indsendt senest en uge inden generalforsamlingen til
foreningens sekretariat, overdrage sin stemmeret til én delegeret fra en anden
havn. En delegeret kan dog maksimalt repræsentere 5 havne. Bestemmelsen om
stemmeret ved skriftlig fuldmagt gælder dog ikke for § 15.

§6

DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt
fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Valg af formand lige årstal
6. Valg af den øvrige bestyrelse i h.t. vedtægternes § 9.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af et revisionsfirma samt 2 kritiske revisorer
9. Eventuelt

§7

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 §
13, § 14, stk. 6 og 7 og § 15, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Afstemning eller valg på generalforsamling skal foregå skriftligt, såfremt et
medlem forud for afstemningens eller valgets begyndelse overfor dirigenten på
klar og tydelig måde ytrer ønske herom. Enhver afstemning på
generalforsamlingen om eksklusion af et medlem skal i alle tilfælde foregå
skriftligt.

3

Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat. Heri kan der også
optages referat af forhandlinger i det omfang dirigenten bestemmer. Det
færdige referat godkendes og underskrives af dirigenten og opbevares i
foreningens sekretariat.
Kopi af referatet fordeles til bestyrelsen og udsendes til medlemmerne.

§8

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt
stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 7 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen
med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Medlemmerne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 5
ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden udsendes
samtidig med indkaldelsen.

§9

BESTYRELSE - VALG
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
forhold.
Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af
foreningen i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.
De på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder vedtagne beslutninger og
foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og
yderligere 2 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges som anført i § 6.
Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen og afgår
på skift: Formanden og 2 øvrige medlemmer samt 1 suppleant i lige årstal, og 3
øvrige medlemmer samt 1 suppleant i ulige årstal.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan kun sammensættes af kandidater fra medlemshavnenes
bestyrelse/ejerkreds og havnefogeder.
Enten formand eller næstformand skal være en repræsentant for
medlemshavnenes bestyrelser/ejerkredse. Både formand og næstformand kan
være repræsentanter fra en medlemshavns bestyrelse/ejerkreds.
Ved bestyrelsens sammensætning skal der tilstræbes en lige fordeling mellem
repræsentanter fra bestyrelser/ejere og havnefogeder.
Det bør tilstræbes, at der vælges en bestyrelse, hvis medlemmer er geografisk
ligeligt fordelt over hele foreningens område.
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§ 10

KONSTITUERING - TEGNINGSRET
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter
generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand, kasserer og
sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 14, stk.
5.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden i forening med direktøren eller
af den samlede bestyrelse.
Alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt
udstedelse af kautionsforpligtelser kræver godkendelse af bestyrelsen.
Bemyndigelse til indgåelse af aftaler om lejemål og øvrige væsentlige
økonomiske forpligtelser fastsættes af bestyrelsen i en ledelsesinstruks.
Bestyrelsen kan meddele direktøren de fornødne fuldmagter til overfor
myndigheder, bank og lignende alene at underskrive på foreningens vegne.

§ 11

REGNSKAB
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående
år og status pr. den 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 3
uger før generalforsamlingens afholdelse.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 12

REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen ét revisionsfirma
samt 2 kritiske revisorer, jfr. § 6.
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Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver
2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som
dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, indkaldes med en frist på 2 uger til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter første afstemning. På denne
generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
- uden hensyn til de mødendes antal - stemmer for forslaget.

§ 14

UDMELDELSE - EKSKLUSION
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 3
måneders varsel til den 1. januar, og at det pågældende medlem har betalt sit
kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Hvis forfaldsdatoen for betaling af kontingent overskrides med mere end 3
måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke
medlemmet.
Ved betaling efter forfaldsdatoen tillægges renter og opkrævningsgebyr.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som
medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen 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. Medlemmet skal, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar,
og det kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende
ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles
på en generalforsamling, har medlemmet krav på at få meddelelse herom senest
3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom det 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 foreningens vedtægter, jfr. § 13.
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.

§ 15

FORENINGENS OPLØSNING
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Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed
særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer
er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Bestemmelser om stemmeafgivelse ved skriftlig
fuldmagt finder jfr. § 5, stk. 4 ikke anvendelse ved afstemning om foreningens
opløsning.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer der er til stede.
Foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre skal ved foreningens
opløsning anvendes til almennyttige havneformål.
Generalforsamlingen træffer beslutning om præcis hvilke. Simpelt
stemmeflertal er her tilstrækkeligt.
Disse vedtægter er besluttet på den stiftende generalforsamling den 17. maj 2000.

Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger: (opført
i datorækkefølge):
15. marts 2007 ordinær generalforsamling i Fredericia (vedtagelsen godkendt på
ekstraordinær generalforsamling 10. maj 2007).
24. marts 2010 ordinær generalforsamling i Fredericia (vedtagelsen godkendt på
ekstraordinær generalforsamling 14. april 2010).
21. marts 2012 ordinær generalforsamling i Fredericia (vedtagelsen godkendt på
ekstraordinær generalforsamling 12. april 2012).
19. marts 2014 ordinær generalforsamling i Fredericia (vedtagelsen er godkendt på
ekstraordinær generalforsamling 11. april 2014)
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