Vedtægter for
Foreningen
Limfjorden Rundt.
§ 1. Formål og Hjemsted:
Foreningen har til formål at støtte op om arrangementet sejladsen ”Limfjorden Rundt” for sejlskibe, som er
en selvstændig enhed, såvel sejladsen som afvikling i de respektive havne og af afslutningsdagen, herunder
evt. støtte til afslutningen og præmier, som kan tilfalde deltagende skibe. Endvidere kan foreningen støtte
den danske kulturarv, de gamle sejlskibe.
Foreningen har hjemsted i Skive Kommune.

§ 2. Medlemmer.
Enhver enkelt person eller juridisk person, der kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlem.
Medlemmer kan tilmelde sig foreningens opgaveliste for at deltage i de praktiske opgaver.
Sponsorer kan tilmelde sig som medlemmer mod betaling af normalt kontingent.
§ 3. Sponsorat.
Bestyrelsen kan indgå aftaler med enkeltpersoner og firmaer om sponsorater.
§ 4. General forsamlinger:
1. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, i marts eller april måned med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab – budget.
Planer for det kommende år.
Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
Kontingent fastsættelse.
Valg til bestyrelse, samt suppleanter.
Foreningens bestyrelse består af 5 personer, som vælges på generalforsamlingen og som er
ulønnede.

3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen
2 vælges for 1 år af gangen.
2 suppleanter for 1. år ad gangen
Mindst et medlem skal havde viden om afvikling af Limfjorden Rundt.
Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, næstformand og kasserer
Bestyrelsen tegnes af formanden samt kassereren i forening.
Formanden indkalder til bestyrelse møde, bestyrelsen indkalder til generalforsamling.
8. Valg af revisor.
9. Evt.
2. Formanden skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens
medlemmer begærer dette skriftligt eller hvis et flertal i bestyrelsen bestemmer det.
3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1. måneds varsel, enten via brev eller mail. Forslag der
ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.

§ 5. Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægter kan ske med tilslutning fra 2/3 af de fremmødte medlemmer.
§ 6. Økonomi.
Foreningens drift, herunder driftsmidler og evt. formue tilvejebringes ved medlemskontingent og
sponsorbeløb, tilskud fra private og offentlige myndigheder og samt overskud ved arrangementer.
Stiftere og medlemmer, samt bestyrelse hæfter ikke for de af foreningens indgåede forpligtelser, for
hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
§ 7. Regnskab.
Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/ 12. Det første år dog fra foreningens stiftelse og til 31/12.
§ 8. Revision.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
§ 9. Opløsning.
Foreningen opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens evt. formue tilfalde en forening, stiftelse eller lignende,
der er hjemmehørende i Danmark og har et alment formål vedr. bevaring af sejlskibene.
Generalforsamlingen træffer nærmere beslutning herom.
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. marts 2012.

