Foreningen jagten Emanuel
vedtægter
§ 1

Foreningens navn er ”Foreningen til bevarelse af jagten Emanuel”.
Foreningens hjemsted er Rødby, Lolland kommune. Hjemhavn
er
Rødbyhavn.

§ 2

Formål:
-

§ 3

At bevare og drive Emanuel som en levende og sejlende kulturarv,
med henblik på formidling og oplevelser for børn, unge og ældre.
At sørge for vedligeholdelse af skibet, med respekt for dets
oprindelige udseende og håndværksmæssige traditioner.
At udbrede kendskabet i lokalområdet til kulturen omkring gamle
træskibe.

Medlemmer og kontingent
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, institutioner, firmaer,
foreninger o.l.
Medlemmer kan støtte foreningen – dels ved økonomiske eller andre
bidrag – dels ved at deltage i det praktiske restaurerings- og
vedligeholdelsesarbejde.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og udgør pt:
Enkeltpersoner: 200,- kr. årligt.
Foreninger, institutioner, firmaer mv.: 1500,- kr. årligt.

§ 4

Sejlads
Kun medlemmer må sejle med Emanuel.
Bestyrelsen udarbejder en oversigt over økonomiske retningslinier,
togtpriser mv. for sejlads med Emanuel.
Emanuel må kun sejles af en skipper, der er godkendt af formanden
eller på et medlemsmøde, og som minimum har yachtskippereksamen
af 3. grad, og en styrmand med duelighedsprøve for lystsejlere. En af

disse skal være i besiddelse af maskinpasningskursus eller tilsvarende,
gyldigt VHF-DSC certifikat og et bestået førstehjælpskursus, eller de til
enhver tid glædende minimumsregler iht. Søfartsstyrelsen.

§ 5

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling indkaldes i lokalavisen og via mail med
mindst 4 ugers varsel. Den afholdes på Lolland hvert år i januar kvartal,
og skal indeholde mindst følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

valg af dirigent
beretning
regnskab og budget
indkomne forslag
fastsættelse af kontingent
valg
eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle medlemmer har én stemme. Stemmeret er betinget af, at man ikke
er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem
kan dog kun medtage én fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 40 % af medlemmerne stiller
begrundet krav herom med forslag til dagsorden.
§ 6

Bestyrelse mv.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen
således:
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Valgperioden er 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter med en valgperiode på 1 år.

Der vælges på skift 2 revisorer, med valgperiode på 2 år.
§ 7

Regnskab, tegning og hæftelser
Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem. Ved
økonomiske dispositioner tegnes foreningen dog af kasserer, i forening
med formanden eller i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller skib, tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
For foreningens forpligtelse hæfter alene foreningens formue.
Bestyrelsen sørger samtidig for, at foreningens fulde navn oplyses, når
der indgås aftaler på foreningens vegne.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Årsregnskab revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 8

Opløsning af foreningen
Opløsning kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med
punktet på dagsordenen. Vedtagelsen skal ske med 4/5 af de
fremmødte stemmer.
Ved opløsning af foreningen, realiseres dennes aktiver, og efter betaling
af foreningens gæld, tilfalder eventuelt overskydende beløb til en eller
flere tilsvarende foreninger. Ved salg af Emanuel, opløses foreningen
ved en ekstra ordinær generalforsamling.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2014

