Foreningen EMANUEL

Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2018

VEDTÆGTER
§ 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.
§ 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.
at synliggøre sejlads og maritimt håndværk for medlemmerne og almenheden, samt
samarbejde med og formidle viden og erfaring til andre træskibsejere og
bevaringsforeninger.
at inspirere unge til at deltage i maritimt relaterede uddannelser og aktiviteter 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. 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 kontingentindbetaling ophører medlemskabet efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen..
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.
§ 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.
I øvrigt vil Sølovens til enhver tid gældende besætningskrav altid skulle opfyldes.
§ 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 ved særligt flertal jf. § 8 om Vedtægtsændringer og § 9 om foreningens
opløsning.
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Afstemning sker ved markering. Skriftlig afstemning sker, hvis mere end 5 medlemmer fremsætter krav
herom.
Hvert personligt medlemskab og hvert forenings-/institutions- eller virksomhedsmedlemskab jf. medlemskategorierne i § 3 har én stemme på generalforsamlingen.
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 generalforsamlingen.
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling 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
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes 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.
Referat af generalforsamlingen gøres tilgængeligt for medlemmerne senest 8 uger efter
generalforsamlingen.
§ 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.
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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.
§ 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.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med et flertal på 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.
§ 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 et eller flere formål efter generalforsamlingens beslutning.
Ved salg af EMANUEL eller konkurs opløses foreningen efter bestemmelserne i § 9.
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