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Vedtægter for foreningen ”Lodsbåden 202´s venner” som
vedtaget på den stiftende Generalforsamling den 6. juni 2017.
I
Foreningens navn er: Lodsbåden 202´s venner.
Foreningens hjemsted er Dragør
Foreningens formål er at overtage og eje Lodsbåd 202 og hermed kunne levendegøre en del af lodsers og
bådmænds arbejde. Dette kan ske ved fremvisning og eventuelt en sejltur med lodsbåden. Dette tilbud
kan blandt andet gives til besøgende på Danmarks Lodsmuseum Museum Amager.
II
Foreningen optager medlemmer efter skriftlig begæring til et bestyrelsesmedlem eller e-mail til
bestyrelsen.
Medlemmer der har betalt det årlige kontingent er berettiget til en årlig rundtur af ca. en times varighed
med lodsbåden. Nyindmeldte er først efter 2 måneder berettiget til en sejltur. Yderlige ture kan
arrangeres mod særskilt betaling efter bestyrelsens retningslinier.
III
Medlemskontingentet som fastsættes på den ordinære generalforsamling opkræves en gang årligt.
Betalingen forfalder til betaling i februar måned.
IV
Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndiger medlemmer til bådfører og
bedstemand som bemanding på lods båden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller på begæring af to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig mår der er mødt tre medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende . Sekretæren fører protokol / referat.
V

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel
via e-mail. Det påhviler medlemmerne at meddele eventuelle ændringer af e-mail. Manglende modtagelse
af indkaldelsen på grund af forkert e-mail er bestyrelsen uvedkommende .
Kun medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt, har stemmeret.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter.

1. valg af dirigent.
2. 2. bestyrelsens beretning om aktiviteter i det forløbne år.
3. planer for det kommende år.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
5. fastsættelse af kontingent
6. behandling af indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for en periode på 2 år. Ved første generalforsamling vælges
næstformand, sekretær og et antal medlemmer svarende til halvdelen dog for et år. Der vælges op
til 7 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.Eventuelt .

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelse og fra medlemmer skal ligge til eftersyn på foreningens
hjemmeside 4 dage før generalforsamlingen. Under behandling af forslag kan ændringsforslag
behandles og vedtages.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 10 dages varsel af bestyrelsen eller på
forlangende af 10 medlemmer . Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt inden 25
dage efter forlangende
Ved generalforsamlinger kræves simpelt flertal for vedtagelse .
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal. Afstemningen foregår ved håndsopretning med mindre to
medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Generalforsamlinger kan ekskludere et medlem med 2/3 flertal.
VI
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab udsendes sammen med
indkaldelse til generalforsamlingen.
VII
Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling med 2/3 flertal. Efterfulgt af en
ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
Efter en realisering af foreningens aktiver vil et eventuelt overskud gå til Danmarks Lodsmuseum,
Museum Amager.

