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§1   Stk. 1  Foreningens navn: Kalvø Vikingeskibslag 
       Stk. 2  Foreningens Hjemsted: Kalvø Genner bugt 

§2   Stk. 1 Foreningens formål er at sejle med foreningens vikingeskib og at 
arbejde for at forudsætningerne herfor er til stede. 

Stk. 2 Som medlemmer kan optages alle, der har interesse i at opfylde 
foreningens formål. Der kan optages såvel enkeltpersoner som 
familier. 
Der kan optages passivmedlemmer og støttemedlemmer. 
Passivmedlemmer og støttemedlemmer har taleret ved 
generalforsamlingen men ingen stemmeret.

§3   Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 
marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 
dages varsel gennem foreningens blad eller ved skriftlig 
henvendelse til hvert medlem.

       Stk. 2 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde 
følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af medlemsstatistik
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge lovene
7. Fastsættelse af kontingent
8. Sommerens aktiviteter/sejlplan
9. Eventuelt

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af 
bestyrelsen ønsker det, eller når halvdelen af medlemmerne 
fremsender skriftligt ønske herom med opgivelse af dagsorden.

Stk. 4   Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling
Stk. 5 Forslag til vedtægtsændringer skal være sekretæren i hænde 

senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 6  Til ændring af vedtægterne kræves almindeligt flertal

§4  Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af 7 
medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
med formand, kasserer og sekretær.

Stk. 2 Desuden vælger generalforsamlingen en revisor og en 
revisorsuppleant og der kan vælges en ungdomsrepræsentant.

Stk. 3  Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at 4 
bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal og at 3 
bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal.
Ungdomsrepræsentant, revisor, revisorsuppleant og suppleanter 
til bestyrelsen vælges for 1 år.

Stk. 4 Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer får forfald i løbet af 
foreningsåret, accepteres det, at bestyrelsen fungerer med færre 
medlemmer indtil næste generalforsamling, hvor der foretages 
suppleringsvalg for resten af den pågældende valgperiode. Ved 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5 Bestyrelsen varetager foreningen anliggender og bestyrer dens 
midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Stk. 6  For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens midler.

§ 5 Stk. 1 Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 
bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes af 
formanden.

Stk. 2 Formanden har pligt til at give en oversigt over foreningens virke i 
den forløbne tid, og kassereren har samme pligt med hensyn til 
regnskab og sekretæren med hensyn til medlemsopgørelse.

Stk. 3 Bestyrelsesmøderne er åbne og ethvert medlem har taleret

§ 6 Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2     Kassereren administrerer alle foreningens indtægter og udgifter
Stk. 3  Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen. Dog 

fastsættes sejladsafgift af bestyrelsen.
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§ 7 Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamling og 
vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers 
stemmer.

Stk. 2 Ophører foreningen skal alle dens ejendele realiseres, og dette 
beløb skal sammen med kontante midler efter fradrag af 
eventuelle passiver hensættes på en konto fra hvilken beløb kan 
udbetales til videreførelse af foreningens skib(e) eller hvis dette 
ikke er muligt, til et projekt i foreningens ånd.

Stk. 3 Disse forretninger varetages af den sidste bestyrelse eller af en 
gruppe på mindst 3 medlemmer valgt af den sidste 
generalforsamling.

§ 8 Stk. 1  Foreningen har oprettet en skibsbygningskonto med det formål, at
samle midler til bygning af et nyt vikingeskib til erstatning for det 
forliste Imme Gram.

      Stk. 2  Skibsbygningskontoen administreres af bestyrelsen, men der føres
særskilt regnskab for kontoen, hvis midler ikke må 
sammenblandes med foreningens øvrige midler. Det reviderede 
regnskab fremlægges for medlemmerne på foreningens 
generalforsamling.

Stk. 3  Når det nye skib er færdigbygget nedlægges skibsbygningskonto 
og § 8 i nærværende vedtægter bortfalder.

Stk. 4  Ved foreningens opløsning kan skibsbygningskontoen videreføres 
under forudsætning af at det påbegyndte skibsbygningsprojekt 
fortsættes. Hvis projektet videreføres drager Tønder Skibslag 
omsorg for, at der nedsættes en demokratisk valgt bestyrelse.

Stk. 5  Hvis skibsbygningsprojektet opgives, enten i forbindelse med 
foreningens ophør eller fordi projektet opgives af andre grunde,
skal de indskudte midler tilbagebetales pro rata til indskyderne.

 



Vedtægter Tønder Skibslag
Sidst revideret 25. januar 2014


