
Vedtægter 
for 

Foreningen  
 

Svendborg Classic Regatta 
 
 
1 Navn og formål 
 
1.1. Foreningens navn er Svendborg Classic Regatta. 
 
1.2 Foreningens formål er gennemførelse af stævner for klassiske og traditionelle fartøjer 

i Svendborg og det sydfynske øhav.  
 
 
2 Medlemmer 
 
2.1 Som medlem af foreningen, kan alle interesserede foreninger og organisationer 

optages, der kan bidrage til foreningens formål. Firmaer kan optages som 
støttemedlemmer. Privatpersoner kan ikke optages som medlem. 

 
2.2 Indmeldelse skal ske skriftlig til foreningen. 
 
2.3 Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningen. 
 
 
3 Kapitalgrundlag 
 
3.1 Foreningen vil søge den fornødne indtægt til arrangementer gennem sponsormidler, 

legater, startpenge og deltagerbetalte ydelser. 
 
 
4 Ordinær generalforsamling 
 
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær 

generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. 
 
4.2 Adgang til generalforsamlingen har alle forenings medlemmer, samt deres 

medlemmer.  
 



4.3 Hver medlemsforening har én stemme. Der kan kun stemmes ved personlig 
fremmøde. 
 
4.4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på 

foreningens hjemmeside, samt henvendelse pr. e-post til medlemmerne, med 
angivelse af dagsorden og indkommende forslag. 

 
4.5 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt 

skriftlig til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
4.6 Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med 

dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde 
senest en uge før generalforsamlingen. 

 
4.7 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes                      
antal. 
 
 
5 Dagsorden 
 
5.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Behandling af indkommende forslag 
5. Valg af bestyrelse. 
6. Eventuelt 

 
5.2 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
 
5.3 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og 

foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. punkt 10 og 11  
 
 
6 Ekstraordinær generalforsamling 
 
6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 

indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
skriftlig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, 
som ønskes behandlet. 

 
6.2 Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For 

så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme 
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

 



7 Ledelse 
 
7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse med et medlem fra hver medlemsforening. 

Bestyrelsen har beslutningsret i alle anliggender. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand og kasserer. 

 
7.2 Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg til varetagelse af de planlagte 

arrangementer. 
 
7.3 Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden, eller formanden i 

forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. 
 
7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af medlemmerne er tilstede. 
 
 
8 Hæftelse 
 
8.1 Foreningen hæfter alene med foreningens egen formue. 
 
 Medlemmer eller bestyrelse har ingen hæftelse for foreningens gældsforpligtelser. 
 
 
9 Regnskab 
 
9.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
9.2 Bestyrelsen aflægger i forbindelse med afslutningen af hvert arrangement regnskab 

for indtægter og udgifter ved gennemførelsen af arrangementet. 
 
9.3 Regnskabet gennemgås og påtegnes af revisor. 
 
9.4 Beslutning om fordeling af eventuelt overskud træffes på generalforsamlingen, efter 

indstilling fra bestyrelsen. 
 
 
10 Vedtægtsændringer 
 
10.1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer er for forslaget. 
 
 
11 Foreningens opløsning 
 
11.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 

indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 



 
11.2 For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer er tilstede. 
 
11.3 For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for 

forslaget. Opnås et 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 tilsted. 

 
11.4 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal 

foreholdes med foreningens formue. 
 
Vedtaget på Generalforsamlingen, den 18 november 2004    


