
§ 1  
Navn og hjemsted 
Klubbens navn er Contrast Klub DK. 
Hjemsted er den til enhver tid sidden-
de formands adresse. 
 
§ 2 
Formål 
Det er foreningens formål at virke for 
• at samle og udbrede kendskabet 

til Contrast bådene 
• at varetage de danske Contrast-

sejleres interesser 
 
§ 3 
Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver der 
ejer eller sejler Contrast sejlbåd. Ind-
meldelse og udmeldelse sker ved 
henvendelse til bestyrelsen. Medlem-
skab er først registreret når årskontin-
gentet og et indmeldelsesgebyr på 
100 kr. er indgået på foreningens 
bankkonto. Ved indmeldelse efter 1. 
oktober betales kun indmeldelsesge-
byr. 
 
§ 4 
Kontingent 
Kontingent for det aktuelle kalenderår 
fastsættes på den årlige generalfor-
samling, og forfalder til betaling senest 
14 dage efter udsendelse af opkræv-
ning. Kontingentrestance betragtes 
som udmeldelse, medmindre andet er 
skriftligt aftalt. 

§ 5 
Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling, der er 
klubbens øverste myndighed, afholdes 
en gang årligt inden 1. maj og indkal-
des skriftligt/pr. e-mail med mindst 3 
ugers varsel, vedlagt dagsorden.  
 
Dagsorden for den ordinære general-
forsamling er som minimum:  

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Årsregnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand (lige år) 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlem-

mer (ulige år) 
8. Valg af én suppleant  
9. Valg af revisor 

10. Valg af revisorsuppleant  
11. Eventuelt 

 
Forslag og ændringer af vedtægter, 
der ønskes behandlet på den ordinæ-
re generalforsamling, skal være besty-
relsen i hænde senest 7 dage før ge-
neralforsamlingen. Evt. afstemning 
afgøres ved alm. stemmeflertal. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer 
uden kontingentrestance, dog kun 1 
stemme pr. båd. 
 
§ 6 
Bestyrelse 
Klubben ledes af en generalforsam-

lingsvalgt bestyrelse bestående af en 
formand samt 2 bestyrelsesmedlem-
mer. Formanden og øvrige bestyrel-
sesmedlemmer vælges for to år ad 
gangen, formanden i lige år, de 2 be-
styrelsesmedlemmer i ulige. Desuden 
vælges hvert år 1 suppleant. Den 
valgte bestyrelse konstituerer sig selv 
snarest efter generalforsamlingen med 
kasserer og sekretær, samt fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen gennemfører de aktivite-
ter, generalforsamlingen har foreslået 
eller som bestyrelsen selv beslutter. 
Der kan frit nedsættes ad hoc udvalg 
med eller uden bestyrelsens deltagel-
se.  
Bestyrelsen sikrer at klubbens hjem-
meside opdateres løbende, og at der 
udsendes et skriftlig, aktuelt uddrag 
heraf, mindst to gange årligt til de 
medlemmer, der ønsker dette. Nyhe-
der og anden aktuel information advi-
seres alle medlemmer via e-mail, eller 
alm. post såfremt der fremsættes øn-
ske herom. 
 
§ 7 
Revision 
På den ordinære generalforsamling 
vælges for 1 år ad gangen, blandt 
klubbens medlemmer, 1 revisor og en 
revisorsuppleant, hvoraf ingen af disse 
må være medlem af bestyrelsen. Re-
visoren skal hvert år inden generalfor-
samlingen gennemgå regnskabet og 

påse, at beholdningerne er til stede. 
Regnskabet forsynes med en påteg-
ning. Revisoren har til enhver tid ad-
gang til at efterse regnskab og be-
holdninger. 
 
§ 8 
Ekstraordinær generalfor-
samling 
Ekstraordinær generalforsamling kan 
til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, 
og skal indkaldes, når mindst 1/5 af de 
stemmeberettigede medlemmer skrift-
ligt indgiver begæring herom til besty-
relsen med angivelse af det eller de 
emner, der ønskes behandlet på den 
ekstraordinære generalforsamling.  
 
 
§ 9  
Opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløs-
ning kan kun tages på en ekstraordi-
nær generalforsamling, som er ind-
kaldt til formålet. 
 
 
 
Vedtaget på ordinær generalforsamling 5. 
marts 2005. Dirigent: Børge Frost Iwersen 
(33/147 Sønderborg). 
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