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Hjarbæk Sjægtelaug
Laugsskråen

Med al respekt for ad-hocudvalgets arbejde med UDKAST til Vedtægter for foreningen Hjarbæk
Sjægtelaug, vil jeg tillade mig at fremføre nogle synspunkter som jeg ønsker bliver lagt frem til
debat på det ekstraordinære Forårsmøde den 13. november 2021, og offentliggjort som indkommet forslag inden Forårsmødet. Jeg er desværre forhindret i at deltage, derfor mit ”skriv” nu.
Alle venner af Hjarbæk Sjægtelaug er bevidste om, at det er økonomien og relationerne til omgivelser og samarbejdspartnere der trykker.
Hjarbæk Sjægtelaug har fungeret i mere end 40 år, baseret på Laugsskråen tilpasset vores aktiviteter.
Med stadfæstede godkendelser i Told og Skattestyrelsen og registrering i Erhvervsstyrelsen er
de lovformelige forhold på plads i Hjarbæk Sjægtelaugs nuværende form.
Disse forhold kræver ikke der stiftes en ny forening.
Når det alligevel kan være praktisk med en registreret forening, skal det alene ses i lyset af administration og den daglige drift i sjægtelauget, som tager mere opmærksomhed end det primære, nemlig at sejle og vedligeholde sjægtelaugets både og udstyr.
Mit forslag er derfor følgende:
1. Der stiftes en - Hjarbæk Sjægtelaugs Venneforening –
Forslag til vedtægter vedlagt.
og
Hjarbæk Sjægtelaug som navn og institution skal forblive, med det DNA som kendetegner sjægtelauget, ”et tilfældigt sammenrend”…………………………
og så skal Laugsskråen tilpasses de nye faktiske forhold uden at udvalgene mister deres
suverænitet. Hjarbæk Sjægtelaug overdrager alle aktiver til Hjarbæk Sjægtelaugs Venneforening, som samtidig overtager det økonomiske ansvar for driften af aktiverne.
”Det tilfældige sammenrend”……… forpligter sig på den fysiske drift af aktiverne.
Forslag til Laugsskrå vedlagt.

Forslag:
Hjarbæk Sjægtelaugs Venneforening
Foreningens navn er Hjarbæk Sjægtelaugs Venneforening i Viborg Kommune
Foreningen er stiftet dato…………
Formål.
Foreningens formål er:
 At bevare og skabe interesse for og omkring Hjarbæk Sjægtelaug.
 At skabe indtægtsgivende aktiviteter til støtte for Hjarbæk Sjægtelaug, primært med
drift af både og udstyr stillet til rådighed for Hjarbæk Sjægtelaug, samt almennyttige aktiviteter mm.
 Medlemmers privatejede både er ikke foreningens forpligtelse.
Medlemmer.
Personer som ønsker at støtte foreningens arbejde/formål, kan optages som medlemmer.
Et medlemskab kan opnås som enkelt person eller som husstand. Et husstandsmedlemsskab
giver højst to stemmer på generalforsamlingen.
Kontingent for de to typer medlemskab fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Medlemmer som ønsker at «tegne fadderskab» for en af Hjarbæk Sjægtelaugs både, kan på
særlige betingelser ansøge om dette.
Disse betingelser er…………………………..
Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes …………
Generalforsamlingen indkaldes med……………..dages varsel
Forslag der skal behandles skal skriftligt være bestyrelsen i hænde…………..
Såfremt et medlem ønsker det, foretages skriftlig afstemning.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, samt ophævelse af foreningen, ¾ af de fremmødte stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Godkendelse af fuldmagter
4) Formandens beretning
5) Kassererens beretning
6) Indkomne forslag
7) Valg på generalforsamlingen
5 – 7 bestyrelsesmedlemmer. Halvdelen vælges for lige årstal, den anden halvdel vælges
for ulige årstal.
Laugskoordinatoren fra Hjarbæk Sjægtelaug er til enhver tid født medlem af bestyrelsen
med stemmeret, men kan ikke være formand.
2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant
8) Fastsættelse af kontingenter, enkeltmedlem og husstandsmedlem
9) Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller efter skriftlig formuleret krav fra
25% af medlemmerne. Indkaldelse, varsel og underretning som ved ordinær generalforsamling.
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Bestyrelsen.
Suppleanterne vælges for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden tegner foreningen i Hjarbæk Sjægtelaug. I dennes fravær af næstformanden.
Laugskoordinatoren fra Hjarbæk Sjægtelaug er født medlem og kan ikke være formand.
Kontingent.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves helårligt.
Regnskabsåret løber fra…………… og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Kassereren modtager foreningens indtægter og underskriver alle kvitteringer og fører en af bestyrelsen godkendt kassebog samt en medlemsliste. Kassereren afleverer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisor afleverer regnskabet 14 dage før generalforsamlingen.
Hæftelser.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser for foreningen, for hvilket alene foreningen hæfter med den respektive formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
Opløsning.
I tilfælde af foreningens opløsning, skal der afholdes en generalforsamling med dette forslag som
eneste punkt på dagsordenen. Bliver forslaget vedtaget, indvarsles til en ny generalforsamling
med sædvanlig varsel.
Bliver forslaget denne gang forkastet, kan spørgsmålet ikke optages før efter 1 års forløb.
I tilfælde af opløsning, skal den realiserede foreningsformue anvendes på følgende måde med ¼
til hvert af nedennævnte begunstigede:
1) Limfjordens maritime kulturhistorie v/statsanerkendte specialmuseum
”Limfjordsmuseet” i Løgstør.
2) Nordvestjysk Fjordkultur i Struer
3) Arbejdet med børn og unge i Viborg, Viborg F.D.F.´s sejladsarbejde.
4) Arbejdet med samfundets svage grupper, ”Fultonstiftelsen”, Assens til arbejdet
med unge i et maritimt miljø.
Ovennævnte forudsætter at Hjarbæk Sjægtelaug har overdraget sine aktiver til
Hjarbæk Sjægtelaugs Venneforening.
Dette kan kun ske efter en redigering af Hjarbæk Sjægtelaugs Laugsskrå.
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Forslag:
Hjarbæk Sjægtelaugs Laugsskrå.
Hjarbæk Sjægtelaug er et tilfældigt sammenrend af folk med interesse for at sejle, bevare og
vedligeholde smakkeriggede både, primært limfjordssjægte.
”Sammenrendet” er besætningerne på de både, der deltager i Hjarbæk Sjægtelaugs sejladsaktiviteter, eller på både registreret i laugets sjægteregister på sjægtelaugets hjemmeside.
Personer der deltager i laugets udvalg eller i øvrigt bidrager med tjenester, også af social art, er
at betragte som deltagere i lauget uanset om de er tilknyttet en båd eller ej.
Arbejdet og aktiviteter i Hjarbæk Sjægtelaug udføres af de nedsatte udvalg, som kan oprettes
og nedlægges efter behov på Forårsmødet.
Et udvalg skal bestå af mindst to personer. Den øverstnævnte af medlemmerne i et udvalg er
sjakbejs/tovholder for udvalget og tegner Hjarbæk Sjægtelaug, hvad angår de aktiviteter udvalget
beskæftiger sig med.
Til at koordinere udvalgenes aktiviteter og til at tegne Hjarbæk Sjægtelaug i -Hjarbæk Sjægtlaugs Venneforening- vælger udvalgene, blandt sin midte, en Laugskoordinator som skal godkendes på Forårsmødet.
Laugskoordinatoren sammenkalder efter behov sjakbejser til koordinationsmøder.
Laugskoordinatoren er født medlem i bestyrelsen i -Hjarbæk Sjægtelaugs VenneforeningSjægtelaugets finanser varetages af -Hjarbæk Sjægtelaugs Venneforening- hvortil udvalgene
refererer og retter henvendelser om midler til relevante aktiviteter, herunder diverse reperationer
og vedligehold mmm.
Forårsmødet er øverste besluttende organ og afholdes hvert år den 2. lørdag i marts klokken
14.00. Stedet meddeles senest 14 dage før på sjægtelaugets hjemmeside og ved rundskrivning
via mailliste. Alle personer der står på maillisten kan deltage i Forårsmødet.
Laugskoordinatoren byder velkommen og foranlediger valgt en dirigent der som det første foranlediger valgt en referent.
Laugskoordinatoren aflægger som den første beretning for det forgangne års aktiviteter, derefter
sjakbejser fra udvalgene.
Kassereren fra -Hjarbæk Sjægtelaugs Venneforening- redegør for årets resultat som ikke skal
godkendes af Forårsmødet.
Alle udvalg og udvalgsmedlemmer er valgt for et år ad gangen. Ændringer i sammensætningen
føres til referat.
Udvalgenes beretninger skal godkendes af Forårsmødet og føres til referat.
Referat af Forårsmødet offentliggøres på Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside og rundsendes via
maillisten.
Med venskabelig hilsen

Finn
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