
  

Vedtægtsændringer 

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe. 

 

§1 Foreningens navn  

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe  

v/ den siddende kasserer med forenings CVR nr 30405811 

§2 Formålsbeskrivelse: 

1. Foreningens formål er at forestå afholdelsen af en sejlads for bevaringsværdige sejlskibe over 5 BRT 
– jf. sejladsbestemmelserne §3 - omkring de fynske farvande i uge 30. 
 
2. At sikre at sejladsen altid foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt, for skibe, besætning samt 
medsejlere og gæster. 
 
3. At bidrage samt styrke kendskabet til den danske sejlende kulturarv, de bevaringsværdige sejlskibe og 
det maritime erhvervsliv. 
 

§3 Foreningens medlemmer: 

Foreningens medlemmer er repræsentanter fra deltagne fartøjer, der har deltaget i sejladsen inden for 
de seneste tre år  
 
Hvert skib har én stemme. 
 
§4 Generalforsamling: 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes første lørdag i november hvert år, den varsles ved skriftlig 
indkaldelse til medlemmerne.   
 
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 skriftlig indkaldelse til 
medlemmerne.  
 
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.  
 
Dog kræves der til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen at 3/4 af foreningens medlemmer er 
for forslaget.  
 
Der kan stemmes ved fuldmagt.  
 



  

§5 Kontingent: 

Medlemskontingentet fastsættes efter bestyrelsens indstilling på generalforsamlingen. 
 

§6 Ledelse: 

 
Bestyrelsen, der er ulønnet, vælges af generalforsamlingen og består af 6 medlemmer hvoraf mindst 4 
personer skal eje, eller være skipper på, et bevaringsværdigt sejlskib over 10 BRT.  
Endvidere er der 2 suppleanter. 
Ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. 
Dommeren har møderet til bestyrelsesmøderne 
Bestyrelsen skal varetage ansvaret for planlægning, afholdelse og revidering af årets "Fyn Rundt for 
Bevaringsværdige Sejlskibe", på foranledning af foreningens medlemmer. 
 
Bestyrelsen varetager det økonomiske ansvar for foreningen kapital, indtjening og revision af 
foreningens formue. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at tre medlemmer er på valg i lige år og tre 
medlemmer i ulige år.  
Suppleanter er på valg hvert år 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.  
 
Personer der ikke repræsenterer et skib, kan vælges til bestyrelsen og oppebærer da stemmeret.  
 
Der bør tilstræbes at bestyrelsen består af medlemmer fra hver en skibsklasse efter gældende 
sejladsbestemmelser. 
 
På bestyrelsens foranledning føres der referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling.  
 
§7 Hæftelse: 

Foreningen hæfter alene med sin formue. Hverken medlemmer eller bestyrelse hæfter for foreningens 

forpligtelser. 

Bestyrelsen er berettiget til at lade foreningens formue administrere af et anerkendt pengeinstitut/Giro.  

§8 Regnskabsår:  

Regnskabsåret er 1. november - 31. oktober.  

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.  

§9 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning: 

I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens formue doneres til anden forening/organisation 

som arbejder for at fremme, bevare eller formidle den danske sejlende kulturarv. 


