Vedtægter for Foreningen Bona Gratia
Vejle d.3/11 2012
Ændret i Aarhus d. 7/11 2015
Ændret på online generalforsamling d. 7/11 2020

1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Foreningen Bona Gratia.
Foreningen er ejer af galeasen Bona Gratia.
Foreningens hjemsted følger skibets hjemsted.
Foreningen er medlem af TS, Træskibs Sammenslutningen, Landsforeningen til
bevarelse af ældre brugsfartøjer.

2. Formål
Det er foreningens formål at sejle med og vedligeholde et ældre sejlførende træskib
samt at bevare det som et kulturhistorisk minde om de første snurrevodskuttere.
Vedligeholdelsen skal tilstræbe, at skibet fremstår så autentisk som muligt.
Det er yderligere foreningens formål at formidle praktisk sømandskab til
medlemmerne såvel som viden om skibets historie som fiskekutter.
Endvidere er det formålet at skabe et positivt fællesskab for foreningens
medlemmer.

3. Medlemmerne
Alle, der er fyldt 16 år og sejler med skibet skal være medlemmer.
Foreningen har to slags medlemskaber:
•

Medlemmer
Medlemmer kan deltage i skibets sejlture efter regler, der fastsættes af
generalforsamlingen.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Ved udeblevet kontingent bortfalder medlemskabet.

•

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer udpeges blandt skibets medlemmer. Udpegningen sker på
en generalforsamling efter indstilling og begrundelse fra bestyrelsen.
Æresmedlemskabet er livslangt.
Æresmedlemmer har samme rettigheder som øvrige medlemmer.
Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

Eksklusion
I særlige tilfælde kan eksklusion 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. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes 1. lørdag i november.
Der skal ske indkaldelse til samtlige medlemmer senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt
bestyrelsens forslag. Generalforsamlingen fastsætter, hvilket medie, der skal
anvendes til indkaldelse af næste generalforsamling.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen og har taleret og ret til at stille
forslag.
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 1 uge før generalforsamlingen.
Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, som har været medlemmer i mindst
12 måneder op til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, når mindst 4
medlemmer af bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det.
Ved ekstraordinær generalforsamling gælder alm. flertal blandt de fremmødte
medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af dagsordenen.
Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer.
Formandens beretning.
Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
Herunder fastsættelse af kontingenter og køjepenge mv.
Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Valg af bestyrelse og revision.
Valg af medie(r) til indkaldelse af generalforsamlinger og offentliggørelse
af referater. Valget er gældende til næste ordinære generalforsamling.
Eventuelt

Der skal udarbejdes beslutningsreferat. Referatet gøres tilgængeligt for
medlemmerne senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der er valgt for 2 år, hvor 4 vælges i lige år og
3 vælges i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 5 bestyrelsesmedlemmer deltager.
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 planer over, hvad der skal ske med skibet
(vedligeholdelse mv.). Hvis det er muligt, skal der planlægges sejlads.

6. Medlemsmøde
Der kan afholdes medlemsmøder, der indkaldes senest 3 uger før afholdelsen.
Mødets dagsorden fastlægges af bestyrelsen.
Medlemsmødet kan ikke træffe bindende beslutninger for foreningen.

7. Økonomi
Regnskabsåret går fra 1.10 til 30.9.
Kontingenter, indskud, køjepenge mv. fastsættes af generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af formand i forening med næstformand eller kasserer. Hvis
formanden har forfald, kan foreningen tegnes af næstformand, kasserer og 1
bestyrelsesmedlem.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling i revideret tilstand.
Til revisionen vælger generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

8. Lånoptagelse
Foreningen kan optage kortvarige lån hos medlemmerne.
Foreningen kan oprette en kassekredit. De kautionerende får tilsendt foreningens
regnskaber og budgetter. Desuden forelægges de kautionerende optagelsen af lån
uden for foreningens medlemskreds, pantsætning af foreningens værdier samt
forslag til ændringer i vedtægter, herunder ophør af foreningen, salg af skibet og
anvendelsen af foreningens værdier.

9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Til vedtægtsændringers gyldighed kræves, at de er vedtaget på
generalforsamlingen ved skriftlig afstemning med et flertal på 2/3 af samtlige
stemmeberettigede medlemmer. Hvis ikke 2/3 af de stemmeberettigede er mødt op
skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med ændringerne som
eneste beslutningspunkt og her han ændringerne vedtages med simpelt flertal
blandt de fremmødte.
De samme afstemningsregler skal bruges ved pantsætning eller salg af galeasen
Bona Gratia.
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 8.

Overgangsvedtægt til nye vedtægter for
Foreningen Bona Gratia
1. Ikraftrædelse
Ovenstående vedtægter træder i kraft omgående, når de er vedtaget på
generalforsamlingen. Dagsordenen for resten af generalforsamlingen ændres som
konsekvens heraf.

2. Medlemmer
Støttemedlemmer og ordinære medlemmer bliver ved vedtagelsen til medlemmer i
foreningen. Stardato for det hidtidige støttemedlemsskab eller ordinære
medlemskab, bliver sat som startdato for det nye medlemskab, hvilket afgør
stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen. Hvis der er medlemmer, der har
skiftet medlemstype i den forgangne periode betragtes det som ét uafbrudt
medlemskab.

3. Valg til bestyrelsen
Der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen i 2020. 2 af de 5 medlemmer af bestyrelsen,
der er valgt i yderligere et år stiller, deres bestyrelsespost til rådighed.

