
 
Vedtægter for Odense Mini-Sail 
 
§ 1.  
Klubbens navn er ”Odense Mini-sail” og er stiftet d. 1. april 1992 
Klubbens hjemsted er klubhuset ved søen i Davinde. 
Klubhuset ejes af ”Odense Mini-sail” 
 
§ 2. 
Klubbens formål er at styrke interessen for modelbygning af sejlførende skibe samt sejlads med 
sejlførende modelskibe. Endvidere at opretholde de for sejlads nødvendige faciliteter. 
 
§ 3. 
Som medlem af klubben kan bestyrelsen optage enhver, som opfylder klubbens formål. Ved 
indmeldelse betales det fastsatte indskud. 
 
§ 4. 
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes en gang årligt, senest ved 
udgangen af marts måned. 
Såfremt bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det, kan der indkaldes 
til ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden.  
Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger skal for at være lovlige varsles for alle 
medlemmerne med minimum 3 uger. 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage forinden. 
Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved simpelt flertal. Såfremt blot et medlem 
forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. 
 
§ 5. 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse for 2 år. Bestyrelsen består af formand, sekretær og 
kasserer. Formanden vælges i lige år, sekretær og kasserer i ulige år. Endvidere vælges en 
suppleant for 1 år. 
 
§ 6 

Generalforsamlingen har altid følgende faste dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Budget samt fastlæggelse af kontingent og indskud 
5. Valg af bestyrelse ( 2 år ) 
6. Valg af suppleant og revisor ( 1 år ) 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

  
  § 7. 

Klubbens regnskab følger kalenderåret, og kontingentet betales kvartalsvis forud. Ingen 
medlemmer kan forlange indbetalte indskud eller kontingent tilbagebetalt. 
 
§ 8. 
Ekskludering af et medlem kan kun foretages af generalforsamlingen. 
 
§ 9. 
Bestyrelsen tegner klubben udadtil, og formanden er klubbens talsmand og postadresse. 
 
§ 10. 
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling og til opløsningen kræves at mindst 2/3 del 
af de fremmødte medlemmer stemmer for. I tilfælde af opløsning pålægges det bestyrelsen at 
fordele klubbens aktiver til formål, der er relateret til modelbådssejlads. 
 
Vedtægten er ændret ved generalforsamlingen d. 22/3 2012 

 


