Vedtægter for Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering
Vedtaget januar 2015
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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 tilgodeses ved
a.

at restaurere og vedligeholde skibet til et så autentisk udseende over dæk, som muligt. Målet er skibets udseende i
1923 under hensyntagen til foreningens nuværende brug af det.

b.

at sejle med skibet, og derved udbrede kendskab til sejlads med disse skibe og gammelt håndværk

c.

at søge og udbrede viden om skibets historie

d.

at medlemmer bidrager med penge og arbejdskraft, samt arbejder for at skaffe fondsmidler, sponserede midler,
materialer m.v

§3. Medlemskab
a. Optagelse, rettigheder og forpligtelser:
Som medlem optages enhver der er fyldt 15 år, der vil arbejde for foreningen formål.
Medlemskab tegnes som
•Aktivt medlem – for de, der ønsker at være aktive i foreningen og deltage i fuldt omfang.
•Støttemedlem - for personer eller virksomheder, der ønsker at støtte foreningens arbejde og deltage begrænset
omfang.
Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, som har ydet værdifuld indsats.
Medlemmers ret til deltagelse i skibets sejltur reguleres i sejlads regler, som fastsat af generalforsamlingen.
b: Eksklusion:
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere medlemmer der skylder mere end et halvt års
kontingent. I særlige tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Den ekskluderede har i så tilfælde ret til at få
eksklusionen taget op til drøftelse og vedtagelse på en generalforsamling. Pågældende skal ved eksklusionen orienteres
om denne ret.
§4. Økonomi
a.

Regnskabsåret går fra 1.9 til 31.8.

b.

Kontingentets størrelse for forskellige grupper indenfor de tre medlemstyper fastsættes af generalforsamlingen

c.

Formanden og kassereren tegner foreningen i fællesskab.

d.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling i revideret tilstand

e.

Til revisionen vælger generalforsamlingen to revisorer og en revisorsuppleant. Valgperioden er et år. Genvalg kan
finde sted

§5: Låneoptagelse:
a.

Foreningen kan optage kortvarige lån hos medlemmerne. For disse udstedes gældsbeviser, hvoraf tydeligt
fremgår, hvordan tilbagebetaling skal foregå.

b.

Foreningen kan optage lån mod pant i skibet, dog kun hos Skibsbevaringsfonden eller tilsvarende offentlig
instans, der har til formål at bevare den sejlende kulturarv

c.

Økonomiske dispositioner ud over 50.000, der ikke er indeholdt i det vedtagne budget, skal vedtages af
bestyrelsen

§6. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamlingen afholdes 1. lørdag i november.
Der skal ske indkaldelse senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse enten ved fremsendelse af brev eller e-mail.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt bestyrelsens forslag og program.
Forslag fra medlemmerne skal være 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 email.
Stemmeret har kun aktive medlemmer uden kontingentrestance og med mindst 12 måneders medlemskab
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, når bestyrelsen eller 5 aktive, stemmeberettigede
medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal indeholde begrundet forslag til behandling.
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent.
Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer - fremmødte og i foreningen som helhed.
Formandens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fremlæggelse og godkendelse af budget - herunder fastlæggelse af kontingentsatser.
Orientering om og godkendelse af eventuelle eksklusioner.
Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuel.

Der skal udarbejdes beslutningsreferat. Referatet tilsendes medlemmerne pr brev eller pr email senest 8 uger efter
generalforsamlingen. Desuden gøres referatet tilgængeligt for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside.
§7. Medlemsmøde.
Medlemsmødet afholdes om foråret. Der indkaldes til mødet senest 3 uger før afholdelsen. Mødets dagsorden fastlægges
af bestyrelsen. Medlemsmødet kan ikke træffe bindende beslutninger for foreningen.
§8. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 6 aktive medlemmer.
Valgperioden er 2 år. Første gang aftaler bestyrelsen ved konstituering hvem, der er valgt for hhv. 2 år og for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
1 bestyrelsesmedlem bør være skipper på Martha.
Ud over bestyrelsen vælges to suppleanter, der indgår aktivt i bestyrelsens arbejde. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan
finde sted
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, arbejdskoordinator og sejladskoordinator.
De øvrige opgaver fordeles, så det tydeligt fremgår, hvem der har ansvar for -information til medlemmerne-PR og nye
medlemmer-referater og arkiv- øvrige arbejdsområde
Ansvarsfordelingen offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen afholder mindst 6 årlige møder.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Konstitueringen offentliggøres på foreningens hjemmeside og i Martha Posten
Bestyrelsen er skibets reder.
Bestyrelsen driver foreningen, således at formålet varetages.
§9 SMS (Safety Management system) og sikkerhedsudvalg
Sikkerhed under sejlads er beskrevet i SMS.
Ansvaret for SMS ligger i et af bestyrelsen udpeget sikkerhedsudvalg på mindst tre personer. Sikkerhedsudvalget bør
bestå af erfarne folk, hvoraf flere er skippere.
Sikkerhedsudvalget forestår også bedømmelse af skipperes egnethed og optagelse af nye skippere.
§10. Vedtægtsændringer.
Til vedtægtsændringers gyldighed kræves, at de er vedtaget på generalforsamlingen af et flertal på 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer samt ved simpelt flertal i en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling
Den ekstraordinær generalforsamling afholdes tidligst 1 måned efter den ordinær generalforsamling.
Straks efter vedtagelse træder vedtægtsændringerne i kraft.
§11 Opløsning af foreningen
De samme afstemningsregler som for vedtægtsændringer skal bruges ved eventuel ophævelse af foreningen.
Evt likvidationsprovenu eller overskud skal tilfalde et andet lignende formål af almennyttig karakter efter
generalforsamlingens beslutning.
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