Vedtægter 2021/2022
1. Foreningens navn
Humlum bådelaug
Humlum bådelaug
Humlum bådelaug er en forening med egen bestyrelse, vedtægter, økonomi samt regnskab.
2. Formål
2.1. Havnen er ejet af Humlum camping.
Humlum bådelaug står som lejer af havnen, og der er indgået en lejekontrakt med Humlum camping,
der omhandler betingelser, rettigheder og pligter parterne imellem.
2.2. Humlum bådelaug har til formål at skabe grundlag for sejlads, fiskeri, samvær og hyggeligt miljø i
og omkring Humlum havn. Herunder at stå for tildeling af bådpladser og drift af havnen samt tilhørende
faciliteter.
2.3. Målet er at skabe en dynamisk forening, som skal sikre et aktivt havnemiljø med en stærk
sammenhæng mellem havnens historie og det moderne samfund som havnen er en del af. Det er også
vigtigt at kunne tilbyde faciliteter som hele oplandet kan få glæde og gavn af især børn og unge.
2.4. Endvidere ønsker havnen at arbejde for at tiltrække og forbedre forholdene for gæstesejlere. 2.5.
Et sted, hvor alle har lyst til at komme og være med.
3. Organisation
3.1. Humlum bådelaug kan organisere sig under relevante organisationer.
4. Medlemspligter, Medlemskategorier og stemmeret
4.1. Pligter
Alle, der har en bådplads i Humlum havn, skal være medlem af Humlum bådelaug og skal pr.
anfordring fra bestyrelsen, så længe man har en bådplads i Humlum havn, kunne forevise en gyldig
ikraftværende båd-ansvarsforsikring.
4.2. Medlemskategorier
Havnen er opdelt i følgende medlemskaber:
Jolle-medlemskab, defineret som bådplads uden tilknyttet brofacilitet. Bro-medlemskab, defineret som
bådplads med tilknyttet brofacilitet.
Dog opereres der med tre kontingentkategorier/satser, jf. pkt. 6.2.
4.3. Stemmeret
Alle, som har betalt kontingent til Humlum bådelaug, er stemmeberettiget på generalforsamlingen i
henhold til deres medlemskategori, jf. det følgende:
Hvert Jolle-medlemskab giver én stemme pr. bådplads. Hvert bromedlemskab giver to stemmer pr.
bådplads.
4.4. Valgbarhed til bestyrelsen
Alle medlemmer af Humlum bådelaug er valgbare til bestyrelsen, såfremt den pågældende er indstillet
af et stemmeberettiget medlem, jf. pkt. 4.3.

4.5. Benyttelse af bådpladsen
Senest den 1. maj, skal samtlige medlemmer have underrettet bestyrelsen om, hvorvidt og hvornår de
påtænker at søsætte deres båd for den kommende sæson. Ved manglende underretning kan havnen
disponere over pladsen til anden side vedr. den kommende sæson.
Medlemmer, der har bådplads i havnen, kan IKKE overdrage eller fremleje bådpladsen til tredjemand.
Overdragelse og fremleje kan KUN foretages af bestyrelsen.
Bådpladser, der ikke benyttes i en periode, kan efter bestyrelsens orientering af medlemmet,
videreudlejes for et halvt eller helt år ad gangen eller anvises til gæstesejlere.
Hvis medlemmet ikke benytter sin bådplads i en periode på minimum 2 år, kan bestyrelsen med 1
måneds varsel inddrage bådpladsen og opsige det pågældende medlemskab.
4.6. Disponering af gæstepladser
Når en bådplads forlades i forbindelse med tursejlads med overnatning, er medlemmet forpligtet til 1) at
markere pladsen som fri/grøn og 2) give Havnefogeden/bestyrelsen besked om hhv. afsejling og
forventet hjemkomst, således havnefogeden/bestyrelsen kan disponere over pladsen til eventuelle
gæstesejlere, jf. reglerne herom i havnens ordensreglement.
4.7. Tildeling af bådpladser
Tildeling af de enkelte bådpladser forestås af bestyrelsen.
Bestyrelsen tilstræber at de enkelte medlemmer tildeles den samme bådplads år for år, men
forbeholder sig ret til at ændre placeringen, fx som følge skift af bådstørrelse mv., således bestyrelsen
til stadighed kan sikre den bedste udnyttelse af havnens areal, jf. reglerne herom i havnens
ordensreglement.
5.Indmeldelse, udmeldelse, eksklusion mv.
5.1. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt evt. pr. mail til bestyrelsen.
5.2. Et medlem, der er i restance for kontingent eller pladsleje kan, efter to rykkere med 10 dages
påkrav, ekskluderes af bestyrelsen.
5.3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis foreningens regler, efter to skriftlige advarsler, ikke
overholdes. Ved væsentlige brud på foreningens regler kan et medlem ekskluderes uden forudgående
advarsel. Det anses som et væsentlig brud på foreningens regler, såfremt man ikke har en gyldig
bådansvarsforsikring, medens man har en båd liggende i Humlum Havn.
En eksklusion kan indankes til den næstkommende generalforsamling med mulighed for at medlemmet
kan forklare sig og evt. få tvisten behandlet som et særskilt punkt på dagsorden. Afgørelse af en sådan
tvist sker ved simpelt flertal.
5.4. Et ekskluderet medlem kan senere søge om genoptagelse på en generalforsamling.
5.5. Engangsindskud og kontingent refunderes ikke i forbindelse med udmelding.
6. Kontingent og økonomi.
6.1. Kontingent og bropladsdepositum fastsættes af bestyrelsen for det kommende år og fremlægges
på generalforsamlingen til vedtagelse.
6.2. Kontingentet er opdelt i tre kategorier: a) Jollemedlemsskab
b) Bromedlemsskab
c) Erhvervs- og eller bierhvervsfisker

6.3. Endvidere betaler alle med bromedlemskab i forbindelse med leje af bro et depositum som
fastsættes af generalforsamlingen. Bro-depositummet returneres til medlemmet, ved udmeldelse
såfremt broen afleveres i god velvedligeholdt stand, jf. reglerne herom i havnens ordensreglement.
6.4. Endelig fastsætter bestyrelsen enten en fast pris for køb af strøm, eller foranlediger udlejer og
betaling af strøm efter måler, jf. reglerne herom i havnens ordensreglement.
6.5. Bestyrelsen kan nedsætte lejen for ledige bådpladser for kortere eller længere perioder ved
indmeldelse senere på sæsonen.
7. Bestyrelsen
7.1. Bestyrelsen for Humlum bådelaug består af 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant og
sammensættes således:
7.2. De indvalgte bestyrelsesmedlemmer sidder hvert i en periode på 2 år ad gangen ift. følgende
system:
- 2 medlemmer og 1. suppleant vælges i lige årstal og 3 medlemmer vælges i ulige årstal. 7.3
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen, med en formand og en kasserer.
7.4. Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse mellem to generalforsamlinger og træffer de
nødvendige afgørelser i forhold til havnes drift, alt med behørig respekt af indholdet af nærværende
vedtægter, den til enhver tid gældende ordensforskrift for havnen, samt standardreglementet for danske
lystbådehavne.
7.5. Kun personer over 18 år kan varetage formandspost samt kassererfunktionen. 7.6 Alle personer
der er indstillet iht. pkt. 4.4 er valgbare til bestyrelsen.
7.7. Bestyrelsen kan uddelegere administrative og konkrete opgaver, herunder nedsætte underudvalg.
7.8. Alle beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
7.9. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde efter behov.
7.10. Bestyrelsesformanden forestår indkaldelse. Der udfærdiges et referat, der skal godkendes ved
efterfølgende møde.
7.11. Bestyrelsen aflægger beretning på generalforsamlingen.
8. Generalforsamlingen
8.1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Humlum bådelaug.
8.2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. mail og ved opslag på bådelaugets facebook side,
eller brev til medlemmet senest 14 dage før generalforsamlingen. Der føres referat over det passerede
på generalforsamlingen.
8.3. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftlig senest 8 dage før
generalforsamlingen afvikles.
8.4. Beslutninger og valg sker ved simpelt flertal, undtaget vedtægtsændringer pkt. 11. Valg til
bestyrelsen er skriftlig, hvis ét medlem ytrer ønske herom.
8.5. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april.
9. Den ordinære generalforsamling

9.1. Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Bestyrelsens forslag til årsbudget, herunder priser og kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Evt.
9.2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.3. Udtræder et medlem af bestyrelsen i en valgperiode, træder den valgte suppleant i det udtrædende
bestyrelsesmedlems sted indtil næste generalforsamling. Ved udtræden af mere end et
bestyrelsesmedlem i en valgperiode, men under halvdelen af bestyrelsen, reduceres bestyrelsen blot til
4 medlemmer frem til næstkommende generalforsamling. Udtræder mere end 3 bestyrelsesmedlemmer
i en valgperiode, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
9.4. Revisor vælges for et år ad gangen.
10. Ekstraordinær generalforsamling.
10.1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og er pligtig dertil, når
mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker dette.
10.2. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal dette ske indenfor 6 uger fra
bestyrelsens modtagelse af en gyldig anmodning herom.
10.3. En anmodning om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling er alene gyldig såfremt den
1) indeholder en konkret formuleret dagsorden, 2) dokumenteres indkaldt med tilslutning fra mindst en
tredjedel af medlemmerne eller dokumenteres indkaldt af et flertal af den siddende bestyrelse.
Der indkaldes i øvrigt som ved ordinær generalforsamling. 10.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
11. Vedtægtsændringer.
11.1. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på generalforsamlingen, og skal vedtages med 2/3 af de
fremmødte stemmer. Der skal deltage min. 1/3 af medlemmerne på generalforsamlingen.
11.2. Såfremt der ikke er fremmødt mindst 1/3 del af bådelaugets medlemmer, skal der med et varsel
på 14 dage indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvorpå de fremlagte vedtægtsændringer
kan vedtages ved simpelt flertal blandt de da fremmødte stemmer.
11.3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
12. Ordensreglement og standardreglement for lystbådehavne
12.1. Medlemmer skal rette sig efter gældende vedtægter og regler, herunder havnens
ordensreglement og standardreglementet for lystbådehavne.

Førnævnte regelsæt er opslået på havnens arealer.
12.2. Mellem to generalforsamlinger er det bestyrelsen eller de, der har fået til opdrag til at varetage
arbejde for bestyrelsen, at håndhæve disse. Bestyrelsen kan iværksætte disciplinære foranstaltninger
ved overtrædelser.
12.3. Såfremt et medlem ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed foranlediger
skade eller tab på foreningens materiel, er vedkommende efter beslutning herom erstatningspligtig
overfor Humlum bådelaug.
12.4. Bestyrelsen er ansvarlig for havnens drift og varetager de beslutninger og regler, der er gældende
for Humlum bådelaug.
12.5. Bestyrelsen skal være tilsynsførende med havnen og drage omsorg at havnens ordensreglement
overholdes. Bestyrelsen har påtaleret over for medlemmernes overholdelse af regler og love, især i
forhold til orden og ryddelighed.
12.6. Bestyrelsen forestår Humlum bådelaugs daglige drift og træffer afgørelse om havnen vedrørende
forhold så som udlejning og tildeling af bådpladser, ordensregler, meddelelse om påtale, eksklusion,
m.m.
12.7. Eventuelt påtale skal efterkommes, i modsat fald kan det pågældende medlem blive ekskluderet,
jf. pkt. 5.3.
12.8. Bestyrelsen udvælger en daglig ”leder”/ Havnefoged for havnen, og kan uddelegere beføjelser til
denne.
13. Regnskab, protokoller mv.
13.1. Bestyrelsen fører regnskab, udarbejder budget, medlemsregister og referater for
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger mv.
13.2. Humlum bådelaugs regnskabsår er fra 1. januar – 31. december. Regnskabet revideres senest 10
dage før generalforsamling.
13.3. Regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen.
§14. Tegningsregler.
14.1. Foreningen tegnes af formanden i foreningen med to bestyrelsesmedlemmer
14.2. Foreningen kan give kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående
forpligtelser (Prokura).
14.3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlige hæftelser.
14.4. Eventuel låntagning til uddybning af havn og indkøb af ”løsøre” til havnebassinet for over kr.
50.000 skal godkendes af Humlum bådelaugs generalforsamling, medmindre posten/posterne
udtrykkeligt er specificeret og dermed vedtaget som en del af det på den forudgående
generalforsamling vedtagne budget, jf. pkt. 9.1. nr. 4.
§15. Foreningens nedlæggelse
15.1. Beslutning om nedlæggelse af Humlum bådlaug, sker iht. reglerne for vedtægtsændringer, jf. pkt.
11.

15.2. Ved nedlæggelse af Humlum bådlaug skal et evt. overskud og/eller materiel doneres til andet
søsportsliget formål.
Nærværende vedtægt, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29/10-2021

