Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe
Vedtægter
1.
Foreningens navn er ”Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe”.
Foreningens hjemsted: Postbox
5700 Svendborg
2.
Foreningens formål:
1. At yde tilskud - i det omfang indtægterne tillader det - til restaurering og vedligeholdelse af
bevaringsværdige sejlskibe over 18 BRT under dansk flag.
2. Foruden at sikre en forsvarlig vedligeholdelse skal foreningen kunne yde økonomisk støtte, herunder
kaution, for at hindre udflagning.
3. At samle medlemmerne til en årlig distancekapsejlads Fyn Rundt.
3.
Foreningens formue bør udgøre kr. 100.000, - inden der foretages udlodninger. Denne kapital søges
tilvejebragt via sponsorstøtte, reklamepenge samt tilskud fra fonde m.v. Dog afholdes nødvendige
udgifter efter bestyrelsens skøn før foreningens indtægter henlægges. Generalforsamlingen afgør hvert
år hvordan foreningens formue skal anvendes, i henhold til foreningens formålsparagraf.
4.
Begrundet skriftlig ansøgning indsendes inden hvert års 1. november til bestyrelsens formand.
5.
Foreningen kan som medlemmer optage ejere eller skippere af bevaringsværdige sejlskibe over 18
BRT under dansk flag . Hvert skib har én stemme.
Medlemskontingentet fastsættes efter bestyrelsens indstilling på generalforsamlingen, som altid
afholdes i forbindelse med skippermøde første weekend i November hvert år.
6.
Foreningen hæfter alene med sin formue. Hverken medlemmer eller bestyrelse hæfter for foreningens
forpligtelser.
7.
Regnskabsåret er 1. November - 31. Oktober.
8.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
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9.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med skippermøde første week-end i November
hvert år.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, foreningens revisor, eller efter skriftligt krav
fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne.
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Dog kræves der til
vedtægtsændringer og opløsning om foreningen at 3/4 af foreningens medlemmer er for forslaget.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
10.
Bestyrelsen, der er ulønnet, vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3
personer skal eje eller være skippere på et bevaringsværdigt sejlskib over 18 BRT.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. således at to medlemmer er på valg i lige år og tre
medlemmer i ulige år
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Personer der ikke repræsenterer et skib, kan vælges til bestyrelsen og oppebærer da stemmeret.
På bestyrelsens foranledning føres en forhandlingsprotokol.
11.
Bestyrelsen er berettiget til at lade foreningens formue administrere af et anerkendt pengeinstitut/Giro.
12.
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til fordeling i overensstemmelse
med formålsbestemmelsen.
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