
 

Europe Class Denmark 
VEDTÆGTER 

 

§ 1: Klubbens formål: Klubbens opgave er at varetage Europe klassens interesser, kontrollere at 

klassebestemmelserne overholdes, samt at fremme klassens udbredelse i Danmark.  

§ 2: Medlemmer: Enhver, som er interesseret i at støtte Europe klassens udvikling i Danmark, kan være 

medlem af klubben, dog har kun aktive medlemmer stemme- og taleret ved generalforsamlinger og 

medlemsmøder. Generalforsamlinger og medlemsmøder er i princippet åbne for alle.  

§ 3: Medlemskab af organisationer: Medlem af International Europe Class Union (IECU)  

§ 4: Kontingentet og regnskab: Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære 

generalforsamling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kontingentet følger kalenderåret, og 

betales hvert år inden 1. april. Efterårsmedlemskaber for nye sejlere, skal være betalt senest 3 døgn før 

start i det ranglistestævne hvor man ønsker optagelse på ranglisten. For at kunne deltage i nationale 

mesterskaber og ranglistestævner må kontingent være betalt rettidigt.  

§ 5: Generalforsamlingen: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes en gang om året, om muligt i forbindelse med et ranglistestævne, dog senest 1. 

juni. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse af regnskab  

4. Behandling af indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant  

7. Valg af 2 sejlerrepræsentanter  

8. Valg af revisor  

9. Eventuelt 

Indkaldelse sker via ECD’s hjemmeside med mindst 4 ugers varsel. Forslag til behandling på 

generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsorden og 

eventuelle forslag til behandling skal være lagt på ECD’s hjemmeside senest en uge før 

generalforsamlingen. Afstemning sker ved håndsoprækning, dog kan skriftlig afstemning finde sted, såfremt 

det begæres. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal bortset fra vedtægtsændringer. Hvert 

medlem kan kun medbringe én fuldmagt til generalforsamling.  

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling: Skal afholdes: Når et bestyrelsesflertal eller mindst 20 medlemmer 

fremsætter ønske herom. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage før den 

afholdes.  

§ 7: Bestyrelsen: Varetager under ansvar overfor generalforsamlingen klubbens daglige ledelse i alle 

forhold. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvor af mindst 2 skal være aktive sejlere, samt en suppleant. 

Valgperioden for bestyrelses medlemmer er 2 år, således at 5 bestyrelses medlemmer afgår på lige årstal, 

og 5 bestyrelses medlemmer afgår på ulige årstal. Valgperioden det første år efter ændringen er i § 4 er 2½ 



 

og for sejlerrepræsentanter og suppleanter 1½ år. Genvalg kan finde sted. Suppleant og 

sejlerrepræsentanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed ved valg til 

bestyrelse og suppleant fortages lodtrækning ved dirigenten. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, 

og en kasserer.  

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 4 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal, og et 

bestyrelsesmøde(som enten kan foregå fysisk, som telefonmøde eller lignende)  er beslutningsdygtigt, 

såfremt mindst 4 medlemmer er til stede. Ved bestyrelsesbeslutninger udenfor bestyrelsesmødet skal alle 

bestyrelsesmedlemmer have mulighed for at afgive deres stemme via mail indenfor 24 timer. Bestyrelses 

medlemmer skal være medlem af ECD, kontingentet bliver dækket af foreningen. 

8: Revisor: Generalforsamlingen vælger revisor. Genvalg kan finde sted. Regnskabet overgives til revision 

senest 4 uger før generalforsamlingen, og revisionsanmærkninger skal meddeles generalforsamlingen ved 

regnskabets forelæggelse.  

§ 9: Vedtægtsændringer: Forandringer i disse vedtægter kan finde sted på enhver generalforsamling, når 

mindst 30% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for forslaget. Såfremt man ikke på den ordinære generalforsamling opnår en tilslutning på 30% 

af klubbens stemmeberettigede medlemmer, vil en vedtægtsændring kunne vedtages på efterfølgende 

ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringsforslaget.  

§ 10: Klubbens opløsning: Kan foregå efter samme regler som nævnt i § 9, dog med den ændring at 2/3 

ændres til 4/5. Eventuelt overskydende midler ved klubbens opløsning skal anvendes til gavn for 

ungdomsarbejdet efter Dansk Sejlunions nærmere bestemmelser.  

§ 11: Tegning: Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Formand og kasserer kan råde over 

dankort og netbank til foreningskontoen hver for sig.  

September 1991  

Ændret på generalforsamlingen i Kerteminde den 28. august 1998.  

Ændret på generalforsamlingen i Holbæk den 24. august 2001.  

Ændret på generalforsamlingen i Lemvig den 4. oktober 2002.  

Ændret på generalforsamlingen i Lynæs den 29. august 2003.  

Ændret på generalforsamlingen i Skive den 30. september 2005  

Ændret på generalforsamlingen i Horsens den 24. september 2011  

Ændret på generalforsamlingen i Vedbæk den 20. september 2014 

Ændret på generalforsamling i Vallensbæk den 12. oktober 2018 


