Forslag til vedtægter S/Y Christianshavn
§ 1 Navn & hjemsted
Foreningens navn er ”Foreningen til drift af S/Y Christianshavn” i daglig tale blot S/Y Christianshavn.
Foreningen har hjemsted i København.

§ 2 Formål
S/Y Christianshavn er mere end et skib. Det er et fællesskab baseret på mellemfolkelig forståelse og troen
på, at vi kan skabe fællesskaber på tværs af kulturer og landegrænser. Vi. Vi tager klimaudfordringen
alvorligt og møder verden med nysgerrighed og respekt - og vi engagerer os i de mennesker og samfund vi
besøger.
Langturssejlads er grundlæggende en meget bæredygtig rejseform, men der kan alligevel være et markant
klimaaftryk ved rejserne til og fra skibet. Det er en del af grundlaget for S/Y Christianshavn, at vi bestræber
os på at indrette sejlplan og andre aktiviteter med øje for mindst mulige klimaaftryk.
Foreningen er en almennyttig forening med det formål, at erhverve og sikre driften af S/Y Christianshavn. Vi
vil stille skibet til rådighed for aktiviteter og projekter, der fremmer: internationalt udsyn, global
ansvarlighed, social- og kulturel udvikling mv. Det kan f.eks. være klimaprojekter, miljøprojekter,
internationale samarbejdsprojekter, sejlads med unge med problemer, uddannelsesprojekter, fællesskabs
projekter o. lign.
Foreningen er Non-profit og eventuelt overskud på driften skal anvendes til forbedringer af skibet og dets
mulighed for at gennemføre fremtidige togter, eller hensættes til senere anvendelse i overensstemmelse
med foreningens formål. Som led i dette kan kravene til sikkerhedsstillelse lempes hvis der er driftsmæssig
baggrund herfor.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver, der anerkender foreningens formål og ønsker at bidrage til
foreningens virke. Nye medlemmer optages af bestyrelsen på de ordinære bestyrelsesmøder.
Der er 2 medlemskategorier:
•
•

Aktive medlemmer, er medlemmer der aktivt er engagerede i projekter, togter og andet med
S/Y Christianshavn.
Passive medlemmer er potentielle og tidligere deltagere i projekter og togter med S/Y
Christianshavn.

Medlemmerne melder sig som hhv. aktive eller passive for minimum 1 år ad gangen.
Kontingent for hhv. aktive og passive medlemmer fastlægges på foreningens generalforsamling.
Foreningens medlemmer hæfter kun med deres eventuelle økonomiske sikkerhedsstillelse.
Stk. 2
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der handler mod foreningens formål og/eller vedtægter, eller ved
sin adfærd skønnes at skade foreningen udadtil eller indadtil.
Et ekskluderet medlem har ret til at får prøvet eksklusionen på foreningens førstkommende
Generalforsamling.
Stk. 3
Hvis antallet af medlemmer i foreningen kommer under 8 aktive medlemmer, er bestyrelsen forpligtet til at
afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på at behandle mulighederne for foreningens
fortsatte drift, herunder muligheden for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med spørgsmålet
om foreningens fortsættelse på dagsordenen.
Stk. 4
Medlemskabet er personligt og kan ikke gøres til genstand for udlæg eller pant, ligesom det ikke kan
overdrages til tredjemand.
Foreningens værdier er foreningens ejendom og kan ikke gøres til genstand for udlæg, pant eller transport i
relation til medlemmernes private forhold.
Stk. 5
Det er hensigten, at bestyrelsen igangsætter en støttekreds for Foreningen SY Christianshavn

§ 4 Bestyrelse
Stk. 1
Blandt foreningens aktive medlemmer vælges en bestyrelse på minimum 4 personer. Alle aktive
medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog vælges halvdelen af
medlemmerne på den stiftende generalforsamling for 1 år.
Bestyrelsen tiltrædes endvidere af minimum 1 repræsentant valgt blandt de passive medlemmer samt
minimum 1 repræsentant fra ”støttekredsen”, såfremt en sådan er oprettet.
Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen og konstituerer sig selv med Formand, næstformand, kasserer
og øvrige poster efter behov.
Udover bestyrelse vælges på generalforsamlingen en kritisk revisor, der ikke samtidig kan være
bestyrelsesmedlem i foreningen.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige drift. Formanden tegner foreningen udadtil. Kassereren er
ansvarlig for foreningens økonomiske forhold, herunder bogføring og den årlige regnskabsaflæggelse.
Stk. 2

Bestyrelsen udarbejder på sit første møde en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen skal i sit arbejde bl.a.:
•
•
•
•

Udarbejde og revidere et kodeks for skibets drift.
Skabe sammenhæng mellem skibets togter
Tage ansvar for udviklingen af foreningen S/Y Christianshavn bl.a. med henblik på at øge
medlemskredsen
Arbejde henimod en situation hvor foreningen ikke vil være afhængig af private indskud eller
sikkerhedsstillelse

Bestyrelsen kan inddrage fornøden assistance i sit arbejde.
Foreningen tegnes udadtil af formanden.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Økonomiske dispositioner på foreningens vegne varetages af formand og kasserer i fællesskab.

§ 5 Sikkerhedsstillere
Blandt medlemmerne skal der være sikkerhedsstillere, der stille den nødvendige økonomi til rådighed for
foreningens erhvervelse af S/Y Christianshavn samt til drift i opstartsfasen.
Erhvervelsen af S/Y Christianshavn kræver indskud på kr. 70.000.-. Der kræves herudover en
sikkerhedsstillelse for skibets drift på minimum 30.000.- kr. Enkeltpersoner indskyder min. Kr. 10.000,Familier min. Kr. 15.000,Sikkerhedsstillere har ingen særlige privilegier, men kan dog ved simpelt flertal blandt sikkerhedsstillerne
nedlægge veto mod beslutninger, der har betydelige konsekvenser for foreningens økonomi eller driften af
S/Y Christianshavn.
Såfremt en sikkerhedsstiller ønsker at trække sin sikkerhed tilbage gives et varsel på min. 1 år.
Sikkerheden kan kun tilbagebetales såfremt den ved generalforsamlingen besluttede sikkerhedsstillelse er
til stede. Er det ikke tilfældet må tilbagebetalingen afvente ny sikkerhedsstiller. Sikkerhedsstillere
tilbagebetales i den rækkefølge de har givet meddelelse om tilbagetrækning/udmeldelse.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 2. kvartal.
Ekstraordinær Generalforsamling afholdes såfremt halvdelen af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne
begærer det.
På Generalforsamlingen har alle medlemmer ret til at deltage. Alle aktive og passive medlemmer har
stemmeret.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med min. 4 ugers varsel ved fremsendelse af forslag til dagsorden
til medlemmerne samt eventuelle eksterne sikkerhedsstillere. Indkomne forslag til dagsorden skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen, og udsendes til medlemmerne senest 7 dage
før Generalforsamlingen.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Kommende aktiviteter
Indkomne forslag
Budget
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra beslutninger om ændring af vedtægterne,
der kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Sikkerhedsstillere kan jf. § 5, ved flertal blandt sikkerhedsstillerne, nedlægge veto mod beslutninger der har
betydelige konsekvenser for foreningens økonomi eller driften af S/Y Christianshavn.

§ 7 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med
min. 2 måneders mellemrum. I tilfælde af opløsning af foreningen skal evt. gæld i foreningen og
tilbagebetaling af sikkerhedsstillelse søges afviklet ved salg af foreningens aktiver.
Er der herefter midler i overskud, doneres de til aktiviteter, der skønnes i overensstemmelse med
foreningens formål. Afvikling af foreningen forestås af foreningens bestyrelse eller den/de personer som
bestyrelsen har bemyndiget hertil.
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