SMG’s klublove
Revideret og godkendt på generalforsamling den 15. november 2012, 13. januar 2016 og 6.dec. 2017.

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund (S.M.G.), som vedtaget på generalforsamlingen
den 21. januar 1971. Dens hjemsted er Stubbekøbing by i Guldborgsund Kommune. Klubben er en
videreførelse af "Stubbekøbing Motor- og sejlforening". De i klubben indregistrerede både skal føre
klubbens stander: Grøn med hvidt G og hvid spids.

§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er at danne basis for udøvelsen af søsport og at fremme interessen herfor, såvel hos
offentligheden som hos lokale myndigheder, samt at varetage medlemmernes fælles interesser.

§ 3. Medlemskab af organisationer
Klubben er medlem af DANSK SEJLUNION (DS) og undergivet dennes love og bestemmelser.

§ 4. Medlemskaber og bådplads
Som aktivt medlem kan optages enhver, som er fyldt 18 år.
Som aktivt familiemedlem kan optages en husstand.
Som aktivt juniormedlem optages enhver mellem 8 år og 18 år.
Man kan forblive juniormedlem indtil udgangen af det kalenderår, hvori man fylder 18 år. For at deltage i
klubbens organiserede juniorsejlads skal man være medlem af juniorafdelingen.
Som aktivt medlem uden bådplads kan optages enhver, som har været aktivt medlem af SMG med
bådplads i minimum 5 år.
Som aktivt familiemedlem uden bådplads kan optages enhver husstand, som har været aktivt medlem af
SMG med bådplads i minimum 5 år.
Sejlere med båd i Stubbekøbing Havn, som ønsker medlemskab af SMG samtidig med at SMG enten ikke
har ledige bådpladser eller den aktuelle båd er så stor, at SMG slet ikke kan tilbyde en plads, kan opnå
medlemskab med samme kontingent som aktivt medlem uden bådplads henholdsvis familiemedlem
uden bådplads.

Som passivt medlem kan optages enhver som er fyldt 18 år.
Passivt medlemskab er et rent støttemedlemsskab. Som passivt medlem har man hverken forpligtelser
eller rettigheder i forhold til klubben.
Æresmedlemmer er klubmedlemmer, som efter bestyrelsens indstilling opnår godkendelse ved en
ordinær generalforsamling med simpelt flertal. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til
genstand for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Æresmedlemmer
informeres som klubbens aktive medlemmer via mailliste på klubbens hjemmeside og almindelig post.
Personer der ønsker bådplads optages på venteliste mod gebyr. Kun aktive medlemmer kan tildeles
bådplads. Ved tildeling af bådplads har aktive medlemmer med bopæl i Guldborgsund Kommune
fortrinsret.

§ 5. Kontingent og gebyrforhold
Medlemskontingenter og pladsleje fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til
godkendelse. Kontingent opkræves i januar måned for hele foreningsåret. Kontingent og pladsleje skal
være afregnet inden 1. april. Hvis pladsleje ikke er betalt inden 1. april, disponerer klubben over pladsen
resten af sæsonen.
Bestyrelsen afgør ventelistegebyr. Gebyret opkræves årligt. Det år medlemmet får bådplads indgår
samme års gebyr som en del af pladslejen.

§ 6. Udmeldelse - eksklusion
Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer eller formand med mindst
14 dages varsel til den 1. januar.
Udmeldelse træder i kraft ved årsskiftet. Udmeldelse er kun gyldig, når skyldigt kontingent og pladsleje
er indbetalt ved udmeldelsen.
Hvis kontingent og pladsleje ikke er afregnet inden den 1. august, kan bestyrelsen med mindst 8 dages
skriftligt varsel ekskludere vedkommende medlem. Ingen, der på grund af kontingentrestance er slettet,
kan genoptages, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Finder bestyrelsen i øvrigt anledning til at ekskludere et medlem, kan dette ske, når mindst 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor. En beslutning om at ekskludere et medlem kan af medlemmet
indankes for den kommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig, og
kan ikke viderebringes. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan
kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 7. Ordinær generalforsamling
Klubbens ordinære generalforsamling er klubbens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden mellem 1. november og 1. december.
Indkaldelse til en generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel, og indkaldelse sker ved skriftlig
henvendelse til medlemmerne.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober. Indkomne forslag vil blive bekendtgjort ved indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Stemmeret har alle Aktive medlemmer af klubben, som ikke er i restance med kontingent eller pladsleje.
Aktivt seniormedlemsskab giver 1 stemme. Aktivt familiemedlemskab giver to stemmer. Stemmeretten
er kun gældende ved personligt fremmøde. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare.

§ 8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:
1) Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår - samt fastsættelse af kontingent og pladsleje.
5) Behandling af evt. indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, .... samt valg af suppleanter.
7) Valg af revisorer, ....samt valg af suppleant.
8) Valg af diverse udvalg.
9) Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst
1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at begæringen er fremsat over

for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse
af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (jfr. dog § 15 og § 16).
Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne
optages, i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11. Bestyrelse - valg - konstituering
Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse på 7 Aktive medlemmer, heraf skal 5 være bådejere. I
lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
Senest 14 dage efter enhver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en kasserer,
en næstformand, en sekretær og tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad
gangen, og genvalg kan finde sted.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede (jfr. dog § 6).
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens
(næstformandens) stemme afgørende.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år og en suppleant for 1 år. Den ene revisor vælges i lige
årstal, den anden revisor vælges i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 12. Måler og medlemsregister
Klubbens bestyrelse bemyndiger enten et klubmedlem, som har modtaget Dansk Sejlunions måleruddannelse, eller en autoriseret måler fra en anden klub, som er medlem af Dansk Sejlunion, til at
foretage måling af fartøjer, som er hjemmehørende i S.M.G. Målerbrevet udstedes af DS og fremsendes
gennem S.M.G. med påtegning til bådejeren. Klubben kan derudover i sit medlemskartotek, journalføre

oplysninger om hjemmehørende fartøjer (navn, størrelse, kendetegn, forsikringsforhold samt placering i
lystbådehavnen).
For tab, der lides ved salg med garanti for fartøjets mål eller klasse, har klubben eller dens bemyndigede
måler intet ansvar.

§ 13. Broforhold og bromester
Klubbens bestyrelse varetager pladsfordeling ved klubbens broer efter. Venteliste og broplan tilgængelig
på klubbens hjemmeside
Såfremt bestyrelsen finder grundlag for omfordeling af allerede tildelte pladser, kan det gøres af bestyrelsen, når de nuværende pladsholdere alle får en brugbar plads.
Såfremt et medlem ikke ønsker at benytte en tildelt plads et år, skal bestyrelsen orienteres skriftligt
herom inden 1. april. Sker anmeldelsen rettidigt, refunderes halvdelen af pladslejen, såfremt bestyrelsen
kan udleje pladsen til anden side.
Året efter skal der skriftligt gives meddelelse til bestyrelsen, at der ønskes bådplads på ny, dette skal ske
inden den 1.april. Sker det ikke kan medlemmet herefter optages på ventelistens øverste plads, såfremt
dette ønskes.
Gentagelse kan ikke finde sted, men bestyrelsen kan dispensere når særlige forhold gør sig gældende.
Bruges en plads ikke i et år uden bestyrelsen skriftligt er orienteret herom, er pladsen at betragte som
ledig og i fremtiden til disposition for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan løbende disponere over ubrugte pladser, hvorom der ikke er indgået aftale, indtil aftale
er på plads.
Bestyrelsen sørger i øvrigt for tilbørlig orden ved klubbens plads og broer.
Medlemmer med båd og bådplads har pligt til at overholde de til enhver tid fastsatte regler for administration af pladsfordeling i SMG.
På bådpladsen skal fortøjning ske vinkelret på broen med forsvarligt dimensionerede fortøjninger. Båden
skal være forsynet med behørigt antal fendere på hver side.
Ved brud på reglerne og efter gentagne henstillinger fra bestyrelsen kan bestyrelsen fratage et medlem
retten til bådpladsen.
Til den praktiske varetagelse af opsyn med broer og pladser og det dertil hørende issikringsanlæg, kan
bestyrelsen blandt medlemmerne udpege en bromester som bestyrelsens stedfortræder.
Bromesteren indberetter sådanne drifts- og vedligeholdelsesforhold, som kræver reparation eller ekstraordinær vedligeholdelse. Mindre skader eller hastesager kan dog udbedres, uden at bromesteren
afventer bestyrelsesbeslutning.

Klubben har intet ansvar for skader, der måtte opstå under benyttelse af anlæg mm - eller medens
fartøjet eller dets tilbehør henstår eller henligger på pladsen, eller er fortøjet i havnen - uanset hvilke
skader der indtræffer, eller hvilke vilkår der i øvrigt bevirker skaden (brand, vejrlig, medlemmers eller
gæsters uagtsomhed m.v.).
Fartøjer, som er hjemmehørende S.M.G., skal være ansvarsforsikrede - og forsikringskvittering skal på
forlangende kunne fremvises for bestyrelsen.

§ 14. Regnskab.
Klubbens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Bestyrelsen er ansvarlig for budget og
regnskab, og regnskabet føres løbende af kassereren. Regnskabet udsendes til medlemmerne senest 3
dage før afholdelse af ordinær generalforsamling.
Regnskabet kan ved en sådan udsendelse placeres på klubbens hjemmeside.
Regnskabet skal være revideret før offentliggørelsen, og revisorernes påtegning skal være påført
kassebog og regnskabsopstillingen inden forelæggelsen på generalforsamlingen. Hver af revisorerne kan
til enhver tid forlange klubbens regnskab forelagt.
Klubben tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

§ 15. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Opnår forslaget, som skal fremlægges uændret, på denne generalforsamling 2/3 flertal, er forslaget
vedtaget - uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 16. Klubbens ophævelse.
Klubbens opløsning kan kun vedtages på en med dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
For at en sådan generalforsamling er beslutningsdygtig, kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen.
Generalforsamlingen kan bestemme, at klubbens aktiver hensættes i 3 år og evt. overgår til en ny
forening med samme formål. Er der i den periode ikke kommet en ny forening, vil aktiverne derefter

blive overgivet til et almennyttigt formål, som bestemmes på den afsluttende generalforsamling. Ved
afstemning herom er almindelig stemmeflerhed tilstrækkelig.

