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   § 1 NAVN-HJEMSTED: 
Foreningens navn er Uggelhuse Sejlklub, Uggelhuse, 8900 Randers. Dens hjemsted er 
Randers kommune. 
 
   § 2 FORMÅL: 
Foreningens formål er gennem aktiv indsats for sine medlemmer at fremme kendskabet 
til og interessen for sejl- og motorbåds-sport samt at medvirke til fremme af gode 
kammeratlige bånd medlemmerne imellem. 
Foreningens formål er endvidere at medvirke til påbegyndelse og drift af en 
lystbådehavn for dens medlemmer. 
 
   § 3 TILSLUTNING: 
Foreningen er tilsluttet Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love og bestemmelser. 
 
   § 4 MEDLEMMER: 
Som aktive og passive seniormedlemmer kan bestyrelsen optage enhver i 
sejlsportsmæssig henseende uberygtet mand og kvinde  
over 19 år.  
Som aktive eller passive juniormedlemmer kan bestyrelsen optage enhver i 
sejlsportsmæssig henseende uberygtet dreng/pige over 7 år. 
Optagelsen af ikke myndige medlemmer er betinget af forældrenes/værgens underskrift. 
Bestyrelsen kan nægte optagelse af medlemmer jfr. ovenstående. Dette afslag kan dog 
indbringes for den kommende generalforsamling. 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, men 
spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 
generalforsamlingen. 
(Bilag: optagelsesbegæring). 
 
   § 5 KONTINGENT: 
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære 
generalforsamling. 
Kontingentet opkræves helårs vis forud for aktive medlemmer. 
Ligeledes for passive medlemmer opkræves kontingentet helårs vis forud.··· 
 
§ 6 UDMELDELSE. EKSKLUSION: 
Til gyldig udmeldelse, kræves at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 
14 dages varsel til den 1. januar eller 1. juli, og at det pågældende medlem senest den  
januar henholdsvis 1. juli har betalt sit kontingent til foreningen. 
Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et år kan bestyrelsen med mindst otte 
dages varsel ekskludere vedkommende. 
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan  
optages som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.   



    
 
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning 
dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens 
medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen 
træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre 
spørgsmålet om eksklusion afgjort på den først kommende generalforsamling. 
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 medlemmer 
vedtages på en generalforsamling. 
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har 
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før 
generalforsamlingens afholdelse,  ligesom han har adgang til denne med ret til at 
forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på 
dagsordenen. 
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er 
foreskrevet til ændring af forsamlingens love, jfr. § 17. 
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun 
optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme 
majoritet som foreskrevet til beslutningen om eksklusion. 
 
   § 7 BÅDPLADSEN: 
For at få tildelt bådplads skal man være aktivt medlem af klubben. Bådpladser anvises af 
bestyrelsen og både må kun ligge på de anviste pladser. 
Omgruppering af bådpladser kan kun finde sted ved sæsonstart. Alle medlemmer må 
affinde sig med at få anvist anden plads end de tidligere havde. 
 
Fremleje af bådplads kan kun finde sted gennem klubben, til en på generalforsamlingen 
fastsat afgift. Denne afgift betales af lejeren til klubbens kasserer. Den der har betalt 
indskud på pladsen (udlejeren) refunderes af klubben et beløb, der svarer til driftsafgift 
(Kajmeterafgift). I tilfælde af fremleje, må der ikke indvindes fortjeneste derved. 
 
Indskuddet pr. meter kajplads fastsættes for et år af gangen på den årlige 
generalforsamling, efter forslag af bestyrelsen. Indskuddet betales kontant til 
foreningens kasserer og skal være foretaget inden ibrugtagning. 
De medlemmer der, der ønsker at afgive bådplads, meddeler dette skriftligt til 
foreningens kasserer. Bestyrelsen træffer foranstaltning til tilbagebetaling af indskuddet, 
som først kan kræves tilbagebetalt, når den nye bådpladsejer har indbetalt sit indskud. 
Det indskud, der tilbagebetales, svarer i størrelse til det indgåede nye indskud.  
Et medlem kan ikke sælge eller på anden måde gøre en bådplads til genstand for handel. 
( Bilag 1. Dokument vedr. afgivelse af bådplads) 
( Bilag 2. Havnereglement) 
( Bilag 3. Optagelsesbegæring) 



       
   
   § 8 UDVALG: 
Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg eller vælge enkelte personer til at varetage 
særlige opgaver i forbindelse med foreningens arbejde. 
 
   § 9 GENERALFORSAMLING: 
Den ordinære generalforsamling har, med de indskrænkninger, disse vedtægter 
foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære 
generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 3 
ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres 
senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset. Forslag og andet, der 
ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsens formand i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Stemmeret udøves af alle aktive seniormedlemmer. Æresmedlemmer, junior- samt 
passiv-medlemmer, kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. 
 
   § 10 DAGSORDEN: 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
A. Valg af dirigent 
B. Bestyrelsens beretning for perioden siden 
C. sidste generalforsamling 
D. Forelæggelse af regnskab for det forløbne 
E. år til godkendelse - opdelt i regnskab for klub og lystbådehavn. 
F. Fastsættelse af kontingent. 
G. Behandling af eventuelle indkomne forslag 
H. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
I. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
J. Eventuelt 
 
   § 11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver 
begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 
senest 1 måned efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsens formand med oplysning 
om det emne, der ønsket behandlet. 
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme betingelser som i § 9. 
 
 
 
 



 
   § 12 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE: 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at 
lede forhandlingerne. 
Afgørelser skal på forlangende af mindst 30 % af de tilstedeværende stemmeberettigede 
sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt 
stemmeflertal, og 
Dirigenten fastsætter afstemningsmåden. Dog skal på begæring af mindst 30 % af de 
tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, 
ligesom alle beslutninger  
vedr. eksklusion, der er indbragt for generalforsamlingen, skal foregå skriftligt. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af 
forhandlingerne optages i koncentreret form. 
Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne tidligst fremlægges 
igen på kommende ordinære generalforsamling eller ved en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Protokollen underskrives af dirigent og bestyrelse. 
 
   § 13 BESTYRELSE, VALG: 
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle 
forhold. 
Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne 
handlinger forpligter foreningen i enhver henseende. 
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 
yderligere 1 medlem. 
Der vælges desuden 2 suppleanter. 
Foreningens egne bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære 
generalforsamling, dog således, at der af den først valgte bestyrelse afgår 2 medlemmer 
efter 1 års forløb ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke finde sted. 
 
Kun stemmeberettigede medlemmer kan indvælges i bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
§ 14 KONSTITUERING: 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter endt generalforsamling på et 
bestyrelsesmøde. 
Formanden vælges af bestyrelsen efter generalforsamlingen. 
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, 
herunder formanden eller næstformanden er til stede. 
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. 
Over bestyrelsens beslutninger og handlinger føres en protokol. 
 
   § 15 REGNSKAB: 
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. 
Bestyrelsen skal inden den 1. november afgive driftsregnskab 
for det foregående år samt status pr 30. september til revisorerne. Driftsregnskab og 
status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.  
Driftsregnskab og status tilsendes medlemmerne senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
   § 16 REVISION: 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to kritiske revisorer og en 
revisorsuppleant. 
Revisorerne skal hvert år i oktober/november måned gennemgå det foregående års 
regnskab og påse, at de anførte beholdninger er til stede. 
Driftsregnskab og status forsynes med de nødvendige påtegninger. Enhver af de valgte 
revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 
   § 17 VEDTÆGTSÆNDRINGER: 
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 
Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal 
bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis 
også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, er dette 
vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
 
 
 
 



 
   § 18 KONKURRENCER m. v. : 
Foreningens medlemmer kan deltage i konkurrence for den bådtype m. v. de tilhører. 
Ved deltagelse i sådanne arrangementer skal klubbens flag føres. 
 
   § 19 FLAG m. v. : 
(Som anført på forsiden) kan føres af samtlige i klubben optagne fartøjer. 
 
    § 20 KLUBHUS: 
Det er klubbens mål at indrette et klubhus med de til et sådant normalt hørende 
faciliteter. 
 
   § 21 FORSIKRING: 
Samtlige i klubben optagne både skal være forsikrede. Det er bestyrelsens ret at 
kontrollere og få forevist gældende police og kvitteringer. 
 
   § 22 BÅDPLADSLEJE (havnedriftsafgift): 
Bådpladsleje betales halvårsvis forud sammen med kontingentet. For restancer for 
bådpladsleje og evt. anden gæld i denne forbindelse, kan bestyrelsen slette det 
pågældende medlem, såfremt dette ikke betaler senest 8 dage efter skriftligt påkrav, eller 
fremkommer med et acceptabelt forslag til afvikling. Det er herefter bestyrelsens ret at 
overdrage den ikke betalte bådplads til anden side. 
 
   § 23 FORENINGENS EVT. OPLØSNING: 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 
 
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig indkaldes en 
ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, 
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal 
forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt 
stemmeflertal her er tilstrækkeligt. 
 
Således vedtaget den 17. oktober 1973. 
 
 
 
 
 
 



 
 

TILLÆG TIL VEDTÆGTER OG LOVE FOR USK: 
    
    A.§13 
    USK disponerer udadtil med hensyn til køb, leje, salg, forpagtning samt optagning af        
    lån i fast ejendom m.v., udelukkende gennem underskrift fra en enig bestyrelse. 
 

B.§ 11 
     Såfremt det jfr. lovene nødvendige antal medlemmer herefter måtte ønske en      
     ekstraordinær generalforsamling, vil denne blive indkaldt. Er der på denne        
     ekstraordinære generalforsamling et lovligt flertal mod aftalen (aftalerne) bortfalder          
     disse. 
 

Såfremt der ikke senest 14 dage efter forslagets udsendelse til klubbens aktive 
medlemmer fremkommer de nødvendige indsigelser, betragtes forslaget som 
godkendt, og bestyrelsen kan handle herefter. 

   
    C.§7 
    Der må ikke henligge både i havnen fra den 15. november til 1. april af hensyn til                                        
 beskadigelse af  broer og pæle. 
 Overholdes kravet ikke, fjernes fartøjet på ejerens bekostning.   
 
    D.§5 2004 
    kontingent en gang årlig pr. 31.03. de medlemmer der ikke betaler rettidig og skal  
    have en rykker skal pålægges et gebyr på 100 kr 
 
      E. §1 2006 
      navneændring fra sønderhald sejlklub til uggelhuse sejlklub 
 
     F. §9  2008 
    Stemmeret på klubbens generalforsamling udøves kun af brugsrettighedsindehaveren                   

til bådpladsen, som har indbetalt det nødvendige indskud,  samt aktive medlemmer, 
der   har haft bådplads til eje i 5 år bibeholder deres stemmeret til de opsiger deres 
aktive  medlemskab. Andre medlemmer kan uden stemmeret overvære 
generalforsamlingen. 
 
 Samtidig ligestilles brugsrettighedsindehaverens ægtefælle/samlever i rettigheder og 
pligter overfor sejlklubben, således at begge ægtefæller/ samlever kan indgå i f.eks. 
bestyrelsarbejde, frivillig arbejde mm. Samt deltage og udnytte stemmeretten på 
generalforsamlingen. Ved et evt. dødsfald eller anden indtruffen hændelse kan 
bådpladsen således overgå direkte til ægtefællen/samleveren uden omkostninger og  
venteliste. 

 



 
 
 
     G.§7 2009 

Jeg foreslår Køb/salgsprisen på bådpladser hæves med 200 kr. /m. 
Hvorefter en evt. årlig stigning aftales/godkendes på den årlige generalforsamling. 
Idet den samlede værdi på bådpladserne bør balancere med værdierne i sejlklubben. 
 

     H.§7 2011 
Ved fremtidige pladssalg/leje må køberens båd ikke overstige 36 fod 
 
 
 
Ændring af vedtægter generalforsamlingen 20. november 2014 
 

Ny tekst: 
§ 4. Medlemmer: 
Som aktive og passive seniormedlemmer kan bestyrelsen optage enhver i 
sejlsportsmæssig henseende uberygtet mand og kvinde over 18 år. 
 
§ 6. udmeldelse. eksklusion. 
Ny tekst: 
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag vedtages på en 
generalforsamling af mindst 2/3 stemmeberettigede fremmødte medlemmer, og mindst 
1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
 
§ 22: Bådpladsleje (havneafgift) 
Ny tekst: 
Bådpladsleje betales forud sammen med kontingentet. For restancer for bådpladsleje og 
evt. anden gæld i denne forbindelse, kan bestyrelse slette det pågældende medlem, 
såfremt dette ikke betaler senest 8 dage efter skriftligt påkrav, eller fremkommer med et 
acceptabelt forslag til afvikling. Det er herefter bestyrelsens ret at overdrage den ikke 
betalte bådplads til anden side. 
 
Alle ændringsforslag blev vedtaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilag 2. 
 HAVNEREGLEMENT: 
 
1. Lystbådehavnen ejes af Uggelhuse Sejlklub og må kun anvendes af sejlklubbens 
medlemmer. 
 
2. Der er offentlig adgang til havnen og dens dækværker. Ophold på området sker 
på eget ansvar og risiko. Børn under 12 år har kun adgang i følge med voksne. I 
øvrigt skal havnens anvisninger følges. 
 
3. Al kørsel på bådebroer og dækværker er forbudt. Køretøjer henvises til de 
afmærkede parkeringspladser. Broerne skal holdes ryddelige. 
 
4. Der skal til enhver tid herske ro og orden på området. Råben og usømmelig 
opførsel adfærd frabedes. Der skal udvises godt kammeratskab i alle forhold. 
 
5. Al skade, opstået på havnens faciliteter, samt de i havnen liggende både, 
meddeles uopholdeligt til pladsudvalget eller til bestyrelsen. 
 
6. I havnen må kun forefindes både, som ejes af medlemmer. Tilsejlende gæster 
modtages i det omfang, der er plads. Gæster må vige for hjemmehørende både. 
Gæster må ikke forlade deres både uden at give besked herom. Både må kun 
anbringes på de af pladsudvalget anviste pladser. Pladser til medlemmer anvises 
først efter erlæggelse af kontingent, personligt indskud og meterpris for den 
gældende sæson. Alle både som benytter havnen skal være ansvarsforsikrede. 
 
7. Sejlads i havnebassinet og sejlrende sker efter de almindelige søvejsregler og 
med en fart, afpasset efter forholdene, dog max. 3 knob i bassin. Unødig op-
speedning af motorer samt prøvesejladser i bassinet er forbudt. Det tillades børn i 
mindre sejljoller og under opsyn af voksne at opholde sig i bassinet, men denne 
sejlads må ikke finde sted inden for bådpladserne. Badning i havn og sejlrende er 
forbudt. 
 
8. Vedligeholdelse af, samt mindre reparationer på de i havnen liggende både, kan 
finde sted under iagttagelse af de almindelige sikkerhedsregler, og såfremt arbejdet 
ikke er til gene for andre. Arbejde med brandfarlige materialer er kun tilladt, 
såfremt nødvendigt brandslukningsudstyr er til rådighed 
Alt affald lægges i de dertil anbragte beholdere eller tages med hjem. 
 
9. Tilsidesættelse af bestemmelserne i dette reglement kan medføre bortvisning fra 
området. 
 
10. FISKERI I HAVNEN ER FORBUDT. 



      
   
BILAG 1.   
     
 
DOKUMENT VEDR. AFGIVELSE AF BÅDPLADS: 
 
 
Undertegnede: 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
        navn                              gade, vej 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
 postnr.     by       telefonnr 
 
der af Uggelhuse Sejlklub har haft overladt brugen af en ___m 
bådplads i Uggelhuse Marina, erklærer herved overfor klubben, at  
jeg ønsker at afgive bådpladsen med virkning fra den   /   19  
     
       
og i forbindelse hermed ønsker det af mig præsterede indskud tilbagebetalt. 
 
Jeg er bekendt med, at indskuddet først forfalder til tilbagebetaling jfr. Uggelhuse 
Sejlklubs vedtægter § 7 stk. 5, 
når klubben har modtaget nyt indskud fra den nye bruger af bådpladsen. 
 
 
 
 
_____________________________  , den              19 
         
 
Undertegnede Uggelhuse Sejlklub anerkender herved, at have modtaget 
foranstående meddelelse om afgivelse af bådplads og vil herefter tage skridt til at 
lade bådpladsen overgå til ny bruger. 
 
      
____________________________ , den    19 
 
 



     
   
Bilag 3 
 
     
  OPTAGELSESBEGÆRING  
     
 
Undertegnede ønsker: 
 
 
1. Optagelse som:   aktiv medlem  
        passiv medlem 
   junior medlem 
 
 
 
2. Ønsker          meter plads a`           +moms 
 
 
 
 
Navn :___________________________________ 
        
 
 
Adresse :_______________________________ 
            
 
      
Telefon nr. :____________________________ 
            
 
 
 
     
 Dato ____________    ____________________________ 
      
   Underskrift 
 
 
Sendes til : kassereren 
 
 


