
Vedtægter for Sommerflid Skibslaug, vedtaget på den
stiftende generalforsamling 10. april 1996.
med ændringer marts 1997 og marts 1998 og marts 2019 og juli 2022

1. Skibslaugets formål er at vedligeholde og sejle skibet ”Sommerflid”.

2. Skibslaugets virksomhed udøves gennem:
Bestyrelsen, som består af 3 medlemmer.

3. Bådelaugets bestyrelse indkalder hvert år med, 14 dages varsel, pr. brev eller mail til
medlemmerne til generalforsamling i marts måned, hvor der vælges bestyrelse for det
kommende år.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.

Mødet omfatter mindst:
1.  Valg af dirigent
2.  Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
3.  Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4.  Opstilling og valg af kandidater til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år
vælges formanden og 1 bestyrelsesmedlem, mens der i lige år
vælges en kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år
en bestyrelsessuppleant. Hvis det kræves, kan valget foregå skriftligt.

5.  Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
6. Forhold vedr. ”Sommerflid”, herunder vedligeholdelse og sejlplan.
7.  Indkomne forslag.
8.  Fastsættelse af kontingent.
9.  Eventuelt.

4. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder mødet
og træffer afgørelser i spørgsmål, der ikke er omtalt i disse regler eller i aftale
med Egnsmuseet Færgegården.

5. Alle godstånde medlemmer af Skibslauget har møde- tale- og stemmeret og er
valgbare til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted til alle poster.

6. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning.
Alle beslutninger træffes ved absolut flertal af de afgivne stemmer, det vil sige
over halvdelen af de tilstedeværende stemmer. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

7. Bestyrelsen varetager det løbende arbejde vedrørende Skibslaugets virksomhed,
herunder indstilling af skippere.

8. Bestyrelsen indkalder til et årligt stormøde i november.



9. Alle sejladser med ”Sommerflid” skal aftales med bestyrelsen

10. En skipper har duelighedsbevis og sammensætter selv sin besætning under ansvar  overfor
bestyrelsen.

11. Medlemmer, som i årets løb har udført praktisk arbejde i Skibslauget, har førsteret
til ledige pladser ombord.

12. Alle større arbejder ombord på ”Sommerflid” skal aftales med bestyrelsen.

13. Ændringer i disse regler behandles på generalforsamlingen og besluttes ved
afstemning. Alle ændringer skal tage højde for Skibslaugets kontakt med
Egnsmuseet Færgegården.

Jægerspris den _____________________

Bestyrelsen for”Sommerflid”s Skibslaug


