
 

 
 

 
 

ENGGÅRDENS BÅDEKLUB 
 

Vedtægter 
 
 

§ 1. Navn og hjemsted 
 
Klubbens navn er ”Enggårdens bådeklub”, stiftet af medlemmer af grundejerforeningen Enggården den 4. december 1967, 
som delvis selvstyrende underafdeling af denne, til gavn for grundejerforeningens både-interesserede medlemmer. 
 
 
§ 2. klubbens formål. 
 
Klubbens formål er på generalforsamlingens fællesareal at anlægge og vedligeholde havnepladser til 20 mindre både, 
ophalerslidske, liggepladser til både på land, adgangsvej til havneplads samt parkeringspladser i fornødent omfang. 
 
Både over 5 m. kan ikke få anvist havne- eller liggeplads. 
 
 
§ 3. Medlemskab. 
 
Som medlem af klubben kan kun optages medlemmer af grundejerforeningen Enggården. Undgår et medlem af 
grundejerforeningen ved salg, ophøre ethvert medlemskab af klubben. Medlemmet opnår rettigheder for sig og sin husstand 
til at benytte ophalerslidske og den ham anviste bådeplads. Denne rettighed kan ikke ved salg, fremleje eller lignende 
overdrages til andre. Ønsker et medlem at udtræde af klubben, kan opsigelsen ske med 3 måneders varsel til den 1/1., og han 
har da efter den nævnte dato ikke tilladelse til at lade både henligge i havnen eller til at benytte havneløb og ophalerslidske 
samt klubbens liggepladser. Når alvorlige grunde taler herfor, kan bestyrelsen ekskludere et medlem, man skal da på første 
generalforsamling afgive nærmere redegørelse for eksklusionen. Når medlemskab ophører, har den pågældende ikke nogen 
som helst krav på foreningens eller andel i dennes formue. 
Klubbens faste anlæg tilhører grundejerforeningen, på hvis areal de er placeret. Klubbens likvide aktiver tilhører klubben, 
men tilfalder grundejerforeningen, hvis klubben ophører totalt. 
Ledigblevne bådepladser anvises i den rækkefølge, medlemmerne er opført på ekspektanceliste hos kasseren. 
For optagelse på listen betales et gebyr, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 
 
 
§ 4. Kontingent. 
 
Ved optagelse betales et indskud som vedtages på den ordinære generalforsamling. 
Ved eventuelt senere overtagelse af havneplads, skal differencen mellem de to indskud indbetales til klubben. 
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
Kontingentet og indskud forfalder den 1. februar, og er betalingen ikke indgået inden den 1. marts, medføre dette eksklusion 
af klubben, og havneplads eller liggeplads stilles til rådighed for andre interesserede. 
 



 
§ 5. Generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender og er, uanset det mødte antal medlemmer, altid 
beslutningsdygtige. På enhver generalforsamling afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal. 
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af bådeklubben samt grundejerforeningens bestyrelse. I ethvert spørgsmål, 
der pålægger medlemmerne økonomiske forpligtelser, har kun klubbens medlemmer stemmeret, og afstemningen foregår i 
disse tilfælde ved navneopråb. 
Hvis generalforsamlingen vedtager beslutninger, der på nogen måde har betydning for grundejerforeningens øvrige 
medlemmer, kan disse ikke gennemføres, før de har været forelagt og godkendt på grundejerforeningens generalforsamling. 
Grundejerforeningens bestyrelse har påtaleret ved misligholdelse af bådehavnen. 
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april kvartal. 
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved brev med angivelse af dagsorden. Forslag og spørgsmål, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær 
generalforsamling kan indkaldes så ofte, bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller efter at mindst 10 medlemmer til 
bestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om det med angivelse af dagsordnen. Disse medlemmer har da mødepligt. Når 
begæring om ekstraordinær generalforsamling er modtaget i bestyrelsen, skal den afholdes inden 30 dage efter begæringens 
modtagelse. 
De på enhver generalforsamling trufne beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, og underskrives af bestyrelse og 
diagent, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. Referat af generalforsamlingen skal forelægges på 
generalforsamlingen for grundejerforeningen Enggården. 
 
 
§ 6. Bestyrelsen. 
 
Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvor et medlem vælges af bestyrelsen for grundejerforeningen 
Enggården. 
Afgår et bestyrelsesmedlem mellem to generalforsamlinger, indtræder suppleanten i hans sted. 
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formanden og en repræsentant for grundejerforeningen afgår på ulige år, 
medens kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem afgår på lige år. Udover bestyrelsen vælges en suppleant. 
Genvalg kan finde sted. 
De med bestyrelsens møder forbundne udgifter betales af klubben. 
Sekretæren fører en forhandlingsprotokold over bestyrelsesmøderne som oplæser denne ved næste møde, hvorefter den 
underskrives af bestyrelsen som godkendt. 
 
 
§ 7. Regnskabet. 
 
 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.  Klubbens regnskab føres af kassereren som vælges på generalforsamlingen for to år. 
Kassereren skal føre regnskabet efter principper, der kan godkendes af bestyrelsen.  
Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer samt en suppleant. 
Det er revisionens pligt at foretage én kritisk gennemgang af klubbens regnskab og forvisse sig om, at de anførte aktiver, 
herunder navnlig de likvide beholdninger, er til stede. 
Mindst to gange om året har revisorerne pligt til at foretage uanmeldt kasseeftersyn. 
 
 
§ 8. pligter og ansvar. 
 
Alle medlemmer er ansvarlige for, at der hersker ro og orden i og omkring havneanlægget. Udgifter til udbedringer af skader 
og slitage på de anlæg, der stilles til klubbens rådighed, skal dækkes af kontingent og indskud. Det er derfor i medlemmernes 
egen interesse at medvirke til at forhindre uvedkommende i at benytte og beskadige de anlæg, der henhører under klubbens 
ansvarsområde. Indkørsel med motorkøretøjer på havneområdet skal begrænses mest mulig. Alle både som anbringes i 
havnen skal ligge på medlemmets havneplads. 
Både må ikke henlægge i havnebassinet i månederne december, januar, februar og marts indtil havnearbejdet er afsluttet. 
Overtrædes dette forbud vil eventuelle både blive fjernet af klubben, på ejerens regning og risiko.  
Det er medlemmets pligt at deltage i havnearbejdet 1 til 2 gange om året. 
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