VEDTÆGTER FOR SKANDINAVISK SINGLEHANDSEJLER-FORENING
§ 1. KLUBBENS NAVN, HJEMSTED, BESTYRELSE OG KOMMUNIKATIONPLATFORM
Klubbens navn er Skandinavisk Singlehandsejler Forening og dens hjemsted er den til enhver tid
siddende formands adresse.
Foreningen tegnes af formanden ud af en bestyrelse på i alt 4 medlemmer. Ved økonomiske
dispositioner kræves der kun underskrift af kassereren.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Foreningens kommunikation sker gennem foreningens hjemmeside www.singlehandsejlads.dk og via
e-mail direkte til medlemmerne. Referater fra bestyrelsesmøder m.m. uploades på foreningens
hjemmeside. Foreningen har endvidere en facebook-gruppe, som supplement til hjemmesiden, hvor
der kan debatteres.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er at:
·
udbrede kendskab til og interesse for singlehandsejlads i Nordeuropa
·
udforme et sikkerhedskodeks for singlehandsejlere
·
rådgive og vejlede kapsejladsarrangører af singlehandsejlads
·
publicere en kapsejlads- og eventkalender for singlehandlere
·
virke som bindeled mellem medlemmerne og internationale SH events

§ 3. MEDLEMSKAB AF FORENINGEN
Alle med passion for singlehand sejlads kan blive medlem af foreningen.
Medlemskab tegnes ved at rette henvendelse til den til enhver tid siddende formand/bestyrelse.
Personer, der er tilmeldt og registreret på medlemslisten og som har betalt kontingent ved den
fastsatte betalingsfrists udløb er gyldige medlemmer af foreningen

§ 4. KONTINGENT
Foreningskontingentet er fastsat til kr. 100,- / år skal være betalt senest 31. marts. Kontingentet kan
til enhver tid ændres/justeres på en lovlig indvarslet generalforsamling. Der udsendes ikke rykkere og
lignende fra foreningen.

§ 5. UDMELDELSE - EKSKLUSION
Udmeldelse sker ved skriftligt (e-mail) henvendelse til foreningen og har virkning fra den dag
medlemmet slettes af medlemslisten.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af
foreningen, før vedkommende har betalt kontingentrestancen. Restancer udover en måned medfører,
at vedkommende betragtes som værende udmeldt og slettes derfor af medlemslisten.
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning der til. Bestyrelsens
beslutning herom kræver dog, at alle bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, lige
som medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på den
førstkommende ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingens afgørelse er definitiv og afgøres ved 3/4 flertal blandt de fremmødte

