ATTRUP BÅDELAUG
VEDTÆGTER
§1
Lauget er selvejende og dets navn er Attrup Bådelaug.
§2
Laugets formål er at varetage medlemmernes interesser i
naturen og at fremme deres mulighed for sejlads i
Limfjordsområdet ved Attrup Ladeplads.
§3
Bådejere med fast liggeplads i Attrup Havn skal være
medlem af lauget. Som øvrige medlemmer kan optages
enhver interesseret husstand. Bestyrelsen afgør
spørgsmål om optagelse. Medlemmerne forpligtes til at
overholde havnens reglement.
§4
Såfremt et medlem ønsker at udtræde af lauget, meddeles
dette til laugets kasserer eller formand. Forinden udtræden
kan effektueres skal al skyld til lauget være afviklet.
§5
Laugets økonomiske midler skaffes til veje ved kontingent
og eventuelt ved lån. Ved udtræden af lauget refunderes
eventuelt overskydende kontingent ikke, men tilfalder
lauget.
§6
Ved et medlems udtræden af lauget overgår rettigheder og
forpligtelser til lauget. Ved et medlems dødsfald overgår
rettigheder og forpligtelser til nærmeste arving, såfremt
denne ønsker at fortsætte medlemskabet.
§7
Laugets satser for kontingent fastsættes af den ordinære
generalforsamling for det kommende kalenderår.
§8
Kontingent forfalder til betaling den 15. april. Betales
kontingentet ikke til forfaldsdato, er kassereren berettiget
til at tillægge et gebyr på 50 kr.
§9
Der kan optages passive medlemmer. Aktive medlemmer
kan overføres til passivt medlemskab, såfremt de ikke har
båd i havnen. Passive medlemmer har ikke stemmeret på
generalforsamlingen, men oppebærer ellers samme
rettigheder som øvrige medlemmer.
§10
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Hvert
medlem, undtagen passive medlemmer, har én stemme.
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i februar
måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel via
laugsbladet Svanen eller ved personligt brev til
medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling holdes,
når bestyrelsen eller mindst 1/3 aktive medlemmer
ønsker dette. Generalforsamlingen ledes af en valgt

dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandling
og leder afstemninger. Dirigenten kan overlade
procedurespørgsmål til generalforsamlingens afgørelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til
fremmødet. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt
stemmeflertal. Er stemmerne lige ved valg, foretages
lodtrækning. I andre tilfælde betragtes forslaget som
forkastet. Dog kan ændringer i nærværende vedtægter kun
ske, såfremt der i indkaldelsen er tilkendegivet, at der
bliver fremsat ændringsforslag, samt at disse vedtages
med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Forslag,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres til
formanden senest fire dage før generalforsamlingen. Det
på generalforsamlingen passerede indføres i laugets
referat og underskrives af dirigent og sekretær.
§ 11
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum
indeholde:
- bestyrelsens beretning for det forløbne år,
- fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse,
- satser for kontingent,
- indkomne forslag,
- valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
§ 12
Lauget ledes af en bestyrelse på fem personer. Disse
vælges for en toårig periode, således at der skiftevis afgår
tre og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer
sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. De år hvor
der vælges to bestyrelsesmedlemmer, vælges der også én
suppleant, ligeledes for en periode af to år. Laugets regnskab revideres af en revisor valgt blandt medlemmerne for
en periode af et år. Ligeledes vælges en revisorsuppleant
for en etårig periode.
§ 13
Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte lauget i enhver
henseende, ligesom bestyrelsen repræsenterer lauget over
for tredjemand. Til at forpligte lauget udover den daglige
ledelse kræves underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved eventuel optagelse af lån kræves
godkendelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen fører
referat og indfører heri alle beslutninger på møderne.
Referatet underskrives af samtlige tilstedeværende, idet
medlemmerne har ret til at få eventuelle særstandpunkter
indført før underskrift.
§ 14
Lauget kan opløses, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer herfor. I
indkaldelsen til generalforsamlingen skal være indført, at
der fremsættes forslag om laugets opløsning. Ved
opløsning realiseres eventuelle aktiver. Det ved
opløsningen fremkomne overskud eller underskud
fordeles ligeligt mellem medlemmerne.
Vedtaget på generalformaling den 5. maj 1969. Senest
ændret den 27.november 1984, den 17. november 1995,
den 25. november 1999, den 12.februar 2013 og den 17.
februar 2015.

