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Vedtægter for foreningen 
Holbæk Træskibslaug 
 
 
 
 
§1 Navn og hjemsted  
Stk. 1. Foreningens navn er Holbæk Træskibslaug 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune 
Stk. 3. Foreningen er medlem af Træskibs Sammenslutningen i Danmark, forkortet TS.  
 
§2 Formål 
Stk. 1. Foreningens formål er at udbygge medlemmernes teoretiske og praktiske viden og 
erfaring med vedligeholdelse og sejlads af ældre fartøjer af træ og styrke medlemmernes 
interesse for og engagement i et godt miljø på havnen og på vandet. Foreningen vil blandt 
andet arbejde for at: 

o skabe flere muligheder for, at alle med interesse for den danske træskibskultur kan få 
et indblik i og i praksis arbejde med de gamle skibe i sociale fællesskaber - uden at 
man selv behøver at være skibsejer, 

o udbrede kendskabet til den gamle havn, de gamle skibshåndværk og den danske 
træskibskulturarv,  

o skabe flere muligheder for pladser/fripladser til træskibe i Holbæk havn, 
o skabe grobund for et aktivt træjollemiljø. 

 
§3 Medlemskreds 
Stk. 1. Alle, med interesse for ældre træskibe og de gamle skibshåndværk og med lyst til at 
udbrede kendskabet til samme, kan blive medlem af Holbæk Træskibslaug.  
Stk. 2. Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen. 
Stk. 3. Medlemmer af Holbæk Træskibslaug kan ansøge om optagelse af deres træskib i 
foreningen. Skibet skal være i velholdt stand og sødygtigt. Er fartøjet ikke i velholdt og 
sødygtig stand, skal der foreligge en bindende restaureringsplan. 
Stk. 4. Medlemmer med skibe optaget i foreningen kan ansøge om friplads for deres træskib i 
havnens fripladsordning, hvis skibet er optaget på Træskibs Sammenslutningens (TS) 
fartøjsliste. Friplads tildeles af Holbæk Kommune efter indstilling af Brugerrådet for Holbæk 
Gl. Havn efter særlige kriterier. 
Stk. 5. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem 
med udgangen af et kalenderår.  
Stk. 6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Eksklusionen meddeles skriftlig til medlemmet.  
Et ekskluderet medlem kan skriftligt og rettidigt kræve eksklusionen behandlet på 
førstkommende generalforsamling, med ret til at tale sin sag. 
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§4 Kontingent 
Stk. 1. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.  
Kontingentet størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling 
fra bestyrelsen.  
Stk. 2.  Kontingent for nye medlemmer betales ved indmeldelse, og for nuværende 
medlemmer opkræves kontingent umiddelbart efter generalforsamlingen.  
 Stk. 3. Ved tre måneders restance ophører medlemskabet af foreningen automatisk.  
 
§5 Generalforsamlingen 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal inden udgangen af 
marts måned og indkaldes skriftlig med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne og 
opslag på foreningens hjemmeside.  
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har 
været medlem af foreningen i mindst 6 måneder og ikke er i kontingentrestance. 
Stk. 4. Hvert medlem har 1 stemme. 
Stk. 5. I sager, som har direkte indflydelse på medlemmernes skibe, havne- og 
værkstedsfaciliteter og havnepladser i Holbæk Havn, er det kun skibsejere med skibe optaget 
i foreningen og med fast liggeplads i Holbæk Havn eller med friplads, som har stemmeret. 
Hvert skib har kun én repræsentant og én stemme. I sådanne sager er bestyrelsen altid 
forpligtet til at sikre, at alle beslutninger træffes af et flertal af skibsejerne, før de sættes i 
værk. 
Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:  

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskabsaflæggelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Stk. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 7. Alle myndige 
medlemmer af Holbæk Træskibslaug er valgbare. 
Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 5, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på 
hjemmesiden og via mail til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.  
Stk. 9. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december forud for det år, hvor 
den ordinære generalforsamling skal afholdes. 



   
 

 3  
 

Stk. 10. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Stk. 11. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved 
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én 
mødedeltager.  
Stk. 12. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3-dele af de afgivne stemmer er for 
forslaget. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 
vedtages på. 
Stk. 13. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages 
altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes også reglen om simpelt flertal.  
 
§6 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det 
nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3-del af medlemmerne fremsætter skriftlig 
begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal den 
ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet 
til formandens kundskab.  
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 
  
§7 Foreningens daglige ledelse 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 
næstformanden, kassereren og tre medlemmer.  
 Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at på lige år 
er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, heraf én repræsentant for skibsejerne, og på ulige år 
er de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg, heraf én repræsentant for skibsejerne. 
Repræsentanter for skibsejerne vælges forud for generalforsamling af og blandt skibsejerne, 
der er medlem Holbæk Træskibslaug jvf, § 5 stk. 5.  
Stk. 3. To bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert år.  
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. 
Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor 
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Alle 
tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og 
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 
Stk. 7. I sager, som har direkte indflydelse på medlemmernes skibe, havne- og 
værkstedsfaciliteter og havnepladser i Holbæk Havn, er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at 
alle beslutninger træffes af et flertal af skibsejerne jf. §5 stk. 5, før de sættes i værk. 
Stk. 8. Bestyrelsen skal føre møde- og forhandlings protokol. Referater offentligøres på 
foreningens hjemmeside.  
Stk. 9. Bestyrelsen er ulønnet.  
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§8 Økonomi, regnskab og revision 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens 
medlemsregister.  
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
Stk. 5. Årsregnskabet skal fremsendes skriftlig og med revisorens påtegning sammen med 
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.  
Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved optagelse af lån og ved 
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
Stk. 7. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen. 
 
§9 Opløsning 
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal ved to på hinanden 
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i 
§ 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete 
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 
 
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 13. juni 2020  
 
 
Underskrift 
 
 
 
Holbæk Træskibslaug 
Midtermolen 3 
4300 Holbæk 
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