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1. Navn og hjemsted. 
Foreningens navn er: Foreningen til skonnerten Marthas restaurering. 
Hjemsted følger skibets hjemsted. Foreningen er ejer af skibet Martha af Vejle. 

2. Formål. 
Det er foreningens formål at restaurere og bevare et ældre sejlførende træskib som kulturhistorisk minde om småskibsfartens 
tidligere store betydning. 
Formålet søges tilgodeset ved, at medlemmerne efter evne: 
- dels fysisk eller økonomisk støtter det praktiske bevaringsarbejde på Martha. 
- dels hjælper med at klarlægge skibets historie som et led i skibsfartens historie. 

3. Medlemmerne. 
a: Optagelse, rettigheder og forpligtelser: 
Som aktivt medlem optages enkeltpersoner på mindst 21 år. 
Aktive medlemmer forpligter sig til at yde en aktiv indsats ved arbejder med restaureringen og vedligeholdelsen af skibet. De 
har ret til at deltage i skibets sejlture, efter regler der fastsættes af generalforsamlingen. Aktive medlemmers børn under 15 
år har ret til gratis sejlads under ledsagelse af aktive voksne. 
Som ungdomsmedlem optages unge mellem 15 og 21 år. 
Ungdomsmedlemmer mellem 15 og 18 år betaler kontingent som støttemedlemmer. 
Unge mellem 18 og 21 år betaler dobbelt støttemedlemskontingent. Ungdomsmedlemmer har samme rettigheder og 
forpligtelser som aktivmedlemmer. 
Som støttemedlem optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger o.l. 
Støttemedlemmer kan støtte foreningen 
- dels ved at yde økonomiske eller andre bidrag til foreningens arbejde, 
- dels ved at deltage i det praktiske restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde. 
Til æresmedlemmer kan forhenværende skippere og besætningsmedlemmer udnævnes. Der kan endvidere udnævnes 
personer, som har ydet en særlig værdifuld og igangsættende indsats. 
Æresmedlemmer har ingen forpligtelser, men har ret til at deltage i foreningens aktiviteter. 
 
b: Eksklusion: 
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere medlemmer der skylder mere end et halvt års kontingent. 
I særlige tilfælde kan eksklusion i øvrigt finde sted efter bestyrelsens skøn. Den ekskluderede har i så tilfælde ret til at få 
eksklusionen taget op til drøftelse på en generalforsamling. Pågældende skal orienteres om denne ret ved eksklusionen. 

4. Økonomi. 
Regnskabsåret går fra 1.9 til 31.8. 
Kontingenternes størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 
Formanden og kassereren tegner foreningen i fællesskab. 
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling i revideret tilstand. 
Til revisionen vælger generalforsamlingen 2 revisorer og en revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.  

5: Låneoptagelse: 
Foreningen kan optage kortvarige lån hos medlemmerne. For disse udstedes gældsbeviser á kr. 1.000,- som tilbagebetales 
efter modificeret pristalsregulering. 
Foreningen kan oprette en kassekredit. De for denne kautionerende får tilsendt foreningens regnskaber og budgetter, 
forelægges optagelsen af lån udenfor foreningens medlemskreds samt pantsætning af foreningens værdier. Ligeledes 
forelægges forslag til ændringer i vedtægter, herunder ophør af foreningen, salg af skibet og anvendelsen af foreningens 
værdier. 

6. Generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamlingen afholdes 1. lørdag i november. Der skal ske skriftlig indkaldelse senest 3 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt bestyrelsens forslag og program. 
Forslag fra medlemmerne skalvære bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag der skal behandles på 
generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen, enten ved fremsendelse af brev 
eller ved offentliggørelse i foreningens blad. 
Stemmeret har kun aktive medlemmer, herunder ungdomsmedlemmer uden kontingentrestance, og som har været aktivt 
medlem i mindst 12 måneder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, når bestyrelsen eller 5 aktive medlemmer ønsker det. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer. 



3. Formandens beretning. 
4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 
5. Orientering om og godkendelse af eventuelle eksklusioner. 
6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan. 
7. Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
8. Valg af bestyrelse og revision. 
9. Eventuelt 
Der skal udarbejdes beslutningsreferat. Referatet tilsendes medlemmerne senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 
Referatet kan offentliggøres i foreningens blad. 

7. Medlemsmøde. 
Medlemsmødet afholdes først på kalenderåret. 
Der indkaldes til mødet senest 3 uger før afholdelsen. 
Mødets dagsorden fastlægges af bestyrelsen. 
Medlemsmødet kan ikke træffe bindende beslutninger for foreningen. 

8. Skippermøde. 
Bestyrelsen indkalder med 4 ugers varsel til skippermøde, således at dette kan afholdes inden udgangen af september måned. 
Mødets formål er drøftelse af den overståede sæson og skibets tilstand, udstyr og bemanding samt sikkerhedsmæssige forhold 
og administration. 

9. Bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af 6 aktive medlemmer. 
Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted. Af bestyrelsen bør mindst 1 være skipper på Martha. 
På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Derudover vælges 1 med ansvar for koordination af 
arbejdet, 1 med ansvar for PR, information og medlemskontakt samt 1 sejladskoordinator. 
Bestyrelsen afholder mindst 6 årlige møder. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen har pligt til løbende at arbejde for skibets vedligeholdelse og restaurering, der skal ske under videst mulig 
hensyntagen til håndværksmæssig kvalitet og æstetik. 
Bestyrelsen skal udarbejde program over, hvad der skal ske med skibet. Hvis det er muligt, skal der planlægges sejlads. 
Planerne udsendes i december, hvorefter tilmelding kan ske.  

10. Lovændringer og opløsning. 
Til lovændringers gyldighed kræves, at de er vedtaget på generalforsamlingen af et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede 
medlemmer, samt at de herefter er vedtaget skriftligt af et flertal på 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer. 
De samme afstemningsregler skal bruges ved eventuel ophævelse af foreningen. Ved ophævelse af foreningen træffer 
generalforsamlingen beslutning om, hvilke lignende formål formuen skal anvendes til, dog under iagttagelse af punkt 5. 
 
Vejle den 01/11/2008 

 


