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 Foreningen EMANUEL FORSLAG til vedtægtsændringer  GENERALFORSAMLINGEN 2018              

§ Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bestyrelsens bemærkninger til forslagene 

1 Foreningens navn er ”Foreningen Emanuel” 
Foreningens hjemsted er Rødbyhavn, Lolland Kommune. 
Hjemhavn er Nakskov. 

§ 1. Navn og hjemsted: 
Foreningens navn er: Foreningen EMANUEL. 
Foreningen er ejer af jagten EMANUEL. 
Foreningens hjemsted er Rødbyhavn, Lolland Kommune. 
Hjemhavn er Nakskov. 
Foreningens CVR-nummer: 34514372. 
 
Foreningen er medlem af TS: Træskibs Sammenslutningen, 
Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer. 
 

Præcisering og redaktionelle ændringer.     
 
Skibets navn skrives med stort for at signalere, at 
der ikke er tale om et personnavn.                                            
Det har i øvrigt været skik og brug i TS i årtier. 
 
CVR-nr. af hensyn til offentlige myndigheder. 
 
I forhold til omverdenen og § 2 Formål kan det 
være hensigtsmæssigt at signalere medlemskabet 
af TS. 

2 Formål: 
- 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 til kulturen 
omkring Foreningen Emanuel og andre 
træskibe. 

 

§ 2. Formål: 
Det er foreningens formål: 

- at sejle med og vedligeholde EMANUEL 
som et ældre sejlførende træskib, samt at 
bevare det som et kulturhistorisk minde 
om et af de mindre fragtskibe fra starten 
af 1900-tallet, der i århundredets løb blev 
ombygget først til stenfisker og i starten 
af 1980’erne til lejrskoleskib/sejlads med 
unge. 

 
- at formidle praktisk sømandsskab til 

medlemmerne. 
 

- at formidle viden om skibets historie og 
dets kulturelle tilhørsforhold for 
medlemmerne og almenheden. 

 

 
Præcisering af, at skibet bevares og sejles med 
som et kulturhistorisk minde. 
 
Præcisering af formidlingsformålet/synliggørelse 
af sømandsskab, håndværk, kulturhistorie, 
samspillet unge og ældre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formåls §-en fortsættes på næste side. 
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- at synliggøre sejlads og maritimt 

håndværk for medlemmerne og 
almenheden, samt samarbejde med og 
formidle viden og erfaring til andre 
træskibsejere og bevaringsforeninger. 

 
- gennem samarbejde med produktions-

skoler og andre institutioner at skabe 
interesse blandt unge for at deltage i 
maritimt relaterede uddannelser på alle 
niveauer. 

 
- at engagere og aktivere ældre med 

interesse for det maritime miljø, således 
at disse aktivt indgår i formidlingen af 
foreningens øvrige formål til alle 
interessentgrupper. 
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3 

 
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 m.v.: 1.500,- kr. årligt. 
Foreninger o.l. skal fremsende deres vedtægter før 
optagelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 3. Medlemskreds og kontingent 
Foreningen er åben for alle. 
 
Alle medlemmer har mulighed for at deltage i sejladser 
og vedligeholdelsesarbejde efter regler, der fastsættes af 
bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse 
for det kommende kalenderår for de to 
medlemskategorier: 

- Personlige medlemmer 
- Foreninger, institutioner, firmaer o. lign.  

 
Foreninger o. lign. skal fremsende deres vedtægter før 
optagelse som medlemmer. 
 
Ved manglende indbetaling af kontingent ophører 
medlemskabet. 
 
Eksklusion af medlemmer kan ske efter bestyrelsens 
skøn. Den ekskluderede har i så tilfælde ret til at få 
spørgsmålet om eksklusion optaget på førstkommende 
ordinære generalforsamling. 
 
 
 
 
 

Redaktionelle ændringer og præciseringer. 
 
Det er et vigtigt signal, at foreningen er åben for 
alle. 
Det giver ikke mening at skrive ind i vedtægterne, 
hvad kontingentet er, for så vil en 
kontingentændring skulle medføre en samtidig 
vedtægtsændring.  
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen 
og med den gældende praksis med at opkræve 
kontingentet forud for en generalforsamling, vil 
det så være for det kommende kalenderår, når 
der vedtages nyt kontingent. 
I modsat fald skal praksis ændres, så kontingentet 
først opkræves efter en generalforsamling. 
 
 
Almindelig praksis at have bestemmelser med 
om, hvordan et medlemskab ophører. 
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4 Sejlads 
 Kun medlemmer må sejle med Emanuel. 

Bestyrelsen udarbejder en oversigt over 
økonomiske retningslinjer, togtpriser m.v. 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 
gældende minimumsregler iht. 
Søfartsstyrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4. Sejlads og besætningskrav 
 
Kun medlemmer af foreningen har adgang til at deltage i 
sejladser med skibet. 
 
Besætningen skal som minimum bestå af 1 skipper og 1 
styrmand. 
 
Skipperen skal som minimum have sønæringsbevis som 
Yachtskipper af 3. grad, og skal desuden have praktiske 
færdigheder, som er godkendt af formanden. 
 
Styrmanden skal som minimum have bestået 
Duelighedsprøve for lystsejlere, og skal være godkendt af 
skipperen for pågældende sejlads. 
 
Mindst et af besætningsmedlemmerne skal være i 
besiddelse af Duelighedsbevis i motorpasning, have 
VHF/DSC – certifikat og have bestået et 
førstehjælpskursus. 
 
I øvrigt vil Sølovens til enhver tid gældende 
besætningskrav altid skulle opfyldes.  
 
 
 

Redaktionelle ændringer og præciseringer. 
 
Det giver ikke mening, at en skipper kan være 
godkendt på et medlemsmøde. Principielt bør det 
være bestyrelsen ved formanden, der godkender 
skipperen. 
 
Sølovens besætningskrav for fritidsfartøjer over 
15 m og under 24 meter, samt med motorer over 
136 HK 
 er gældende for bemandingen af EMANUEL. Vi 
kan skærpe kravene, men ikke fravige dem, så: 
 
Skipper: Sønæringsbevis som Y-3 
 
En med duelighedsprøve i motorpasning i 
fritidsfartøjer, når motor over 136 HK. 
 
En med VHF/DSC certifikat. 
 
For EMANUELs fartområde er der ikke i loven 
krav om, at besætningen også skal bestå af en 
styrmand, men som nævnt, kan vi skærpe 
Sølovens minimumskrav. 
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5 Generalforsamlingen 
Den ordinære generalforsamling indkaldes 
via foreningens hjemmeside og Facebook, 
samt pr. E-mail med mindst 4 ugers varsel. 
Generalforsamlingen afholdes hvert år i 
januar kvartal på en destination syd for 
Farøbroerne. 
 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg 
7. 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 en 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 

§ 5. Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar 
kvartal på en destination syd for Farøbroerne. 
 
Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel pr. e-mail til 
den af medlemmet oplyste e-mailadresse, samt ved 
orientering på foreningens hjemmeside og Facebook. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bestyrelsens 
forslag. 
 
Medlemmer uden kontingentrestance har møde-, tale- og 
stemmeret.  
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet 
af fremmødte medlemmer og træffer beslutning ved 
almindeligt stemmeflertal, dog særligt flertal jf. § 8 om 
Vedtægtsændringer og § 9 om foreningens opløsning. 
Afstemning sker ved markering. Skriftlig afstemning sker, 
hvis mere end 5 medlemmer fremsætter krav herom.  
 
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at et 
stemmeberettiget medlem kun kan medbringe én 
fuldmagt. 
 
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag udsendes 
pr. e-mail til medlemmerne ca. 1 uge før generalforsam-
lingen. 

Redaktionelle ændringer og præciseringer. 
Det præciseres, at generalforsamlingen er 
foreningens øverste myndighed. 
 
Indkaldelsen sker pr. e-mail med dagsorden m.v. 
Orientering herom sker på hjemmesiden, som 
også vil indeholde de udsendte bilag. 
Orienteringen på Facebook kan være en ren 
orientering, hvor der henvises til den pr. e-mail 
udsendte indkaldelse med bilag og til 
hjemmesiden. 
Bare for at præcisere, at der er forskel på 
indholdet af en ”indkaldelse” og en ”orientering”. 
Det konstateres, at generalforsamlingen er for 
medlemmer, der har betalt kontingentet før 
generalforsamlingen. Evt. kan 
bestyrelsen/generalforsamlingen beslutte at 
invitere gæster, som i givet fald ikke har 
stemmeret. 
Det kan være aktuelt at tage stilling til 
indcheckning forud for generalforsamlingen for at 
sikre, at der kun deltager medlemmer uden 
kontingentrestance.  
Bestemmelser om beslutningsdygtighed og 
afstemningsregler foreslås indført. 
 
 
§-en om generalforsamlingen fortsætter på 
næste side. 
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dagsorden. 
 

 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid ind- 
kaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % 
af medlemmerne stiller begrundet krav herom med 
forslag til dagsorden. Indkaldelse sker på samme måde 
som indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 
 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 
5. Bestyrelsens beretning 
6. Godkendelse af regnskab 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Fremlæggelse af budget 
9. Fastsættelse af kontingent 
10. Valg af bestyrelse og revision jf. vedtægternes § 6  
11. Eventuelt 
 
Referatet gøres tilgængeligt for medlemmerne senest 8 
uger efter generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Præcisering af, hvordan der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
 
 
 
Forslaget til ny minimumsdagsorden afspejler: 
Pkt. 2: Bestyrelsens og generalforsamlingens pligt 
til at sikre, at der tages referat. 
Pkt. 4: At der er styr på de stemmeberettigede 
medlemmer. 
Pkt. 8: At budgettet først fremlægges, når evt. 
konsekvenser af indkomne forslag indgår i det 
budgetforslag, som bestyrelsen på forhånd har 
udsendt. 
Pkt. 9: At kontingentet først fastsættes, når 
budgettet er kendt. 
 
 
Formalisering af, at referat fra 
generalforsamlingen skal bekendtgøres for 
medlemmerne. 
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6 Bestyrelse 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6. Bestyrelse og revisor 
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på 
generalforsamlingen således: 
Der vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 
Der vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år. 
Valgperioden er 2 år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og 
sekretær. 
 
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter med en valgperiode 
på 1 år. 
 
Der vælges 1 ekstern revisor, der som minimum er 
registreret revisor. Valget sker hvert år. 
 
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med 
nærværende vedtægter og generalforsamlingens 
beslutninger. 
 
Formanden er ansvarlig for, at der føres protokol over 
bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg 
bestående af medlemmer uden for bestyrelsen. 

Sproglige justeringer og præciseringer. 
 
Bestyrelsens ledelsesansvar formaliseres. 
 
Om valg af revisor: 
De nuværende vedtægter siger: ”Der vælges på 
skift 2 revisorer med en valgperiode på 2 år”. 
Bestemmelsen kunne give mening, hvis det er 
hensigten at vælge revisorerne som såkaldt 
generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer blandt 
medlemskredsen. 
MEN siden foreningen i 2012 blev stiftet, har man 
aldrig valgt ”kritiske revisorer”, men: 
Registreret revisor Jens Green, Dan Revision, 
Nakskov. 
Den praksis foreslås bibeholdt og formaliseret i 
vedtægterne. 
 
I forhold til fondsansøgninger vil det som oftest 
være en fordel, at foreningens regnskab revideres 
af en ekstern revisor. 
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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 forpligtelser 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. 
 

§ 7 Regnskab, tegning og hæftelser 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Årsregnskabet revideres af den valgte revisor. 
 
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. 
 
Kassereren har enefuldmagt til at varetage betaling af de 
driftsmæssige udgifter. Bestyrelsen fastsætter regler 
herfor. 
 
Ved køb, salg eller pantsætning af skibet, tegnes 
foreningen af den samlede bestyrelse. 
 
For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne alene 
med foreningens formue. 
 
 
 
 
 
 
 

Ajourføringer og præciseringer. 
Foreningens formål er ikke at eje ”fast ejendom”, 
så ordene foreslås taget ud. 
 
Gældende praksis med, at kassereren har 
fuldmagt til at varetage betaling af de daglige 
driftsmæssige udgifter, formaliseres. 
 
I de nuværende vedtægter står der: ”Bestyrelsen 
sørger samtidig for, at foreningens fulde navn 
oplyses, når der indgås aftaler på foreningens 
vegne.”  
Hvad ellers?  
Bestemmelsen foreslås fjernet. 
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 Ingen bestemmelse herom i de nuværende vedtægter. § 8. Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer skal vedtages på en 
generalforsamling med et flertal på 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. 
 

Der har ikke tidligere været bestemmelser om 
vedtægtsændringer. 
Der foreslås medtaget en bestemmelse herom. 
 
 

8 Opløsning af foreningen 
Opløsning kan kun ske på en generalforsamling, der er 
indkaldt med punktet på dagsordenen. Vedtagelse skal 
ske med 4/5 af de fremmødte stemmer. 
Ved opløsning af foreningen realiseres denne 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 ekstraordinær generalforsamling. 
 

§ 9. Opløsning af foreningen 
Opløsning af foreningen kan kun ske på en 
generalforsamling, der er indkaldt med minimum dette 
punkt på dagsordenen, og hvor mindst 75 % af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er 
repræsenteret.  
 
Vedtagelse skal ske med et flertal på 4/5 af de afgivne 
stemmer. 
 
Såfremt disse forudsætninger ikke er opfyldt, indkaldes 
der til en ekstraordinær generalforsamling, der er 
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 
medlemmer. Beslutning træffes her ved almindelig 
stemmeflerhed. 
 
Ved opløsning af foreningen realiseres dennes aktiver og 
efter betaling af foreningens gæld tilfalder et eventuelt 
overskydende beløb Skibsbevaringsfonden. 
 
Ved salg af EMANUEL eller konkurs opløses foreningen 
efter bestemmelserne i § 9. 
 

Ændres til § 9 i konsekvens af ny § 8. 
 
Sproglige justeringer og præciseringer. 
 
Tilgodese, at foreningen ikke kan ”kuppes” opløst 
af et mindretal af medlemmerne. 
 
Hensigtsmæssigt, at det i vedtægterne er fastsat, 
hvem et evt. overskud skal tilfalde, så det ikke 
skal ”fylde” en generalforsamling om opløsning af 
foreningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisonten ved salg/konkurs er således 
mindst 8 uger.  

 


