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Vedtægter for Sønderho Havn Støtteforening 2022 

§1 

Foreningens navn er Sønderho Havn Støtteforening. Foreningen er hjemmehørende i 

Sønderho, Fanø.  

§2 

Foreningens formål er at opretholde, drive og vedligeholde naturhavnen ved Børsen inklusiv 

renden fra Slawters Lo til æ Dyv. At fremme interessen for at sejle i Vadehavet for Fanøs 

maritime historie og at vedligeholde sømærket æ Kåver. 

§3 

1) Den daglige ledelse og foreningens øvrige interesser varetages af bestyrelsen. Denne 

består af 5 medlemsvalgte medlemmer (i det følgende betegnet bestyrelsesmedlemmer) 

og 2 suppleanter samt et antal tovholdere svarende til antallet af nedsatte 

arbejdsgrupper.  

2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. På lige 

årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, der fører 

foreningens forhandlingsprotokol.  

3) Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt eller når formanden skønner det 

nødvendigt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom. Alle 

bestyrelsesafgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. Arbejdet foregår i arbejdsgrupper, der nedsættes af 

bestyrelsen. Grupperne ledes enten af et bestyrelsesmedlem eller af tovholdere, der 

deltager i bestyrelsens arbejde, men uden stemmeret.  

§4 

1. Foreningens kasserer fører foreningens kassebog og forestår alle foreningens økonomiske 

forhold i samarbejde med bestyrelsen.  

2. Det reviderede driftsregnskab forelægges generalforsamlingen af foreningens kasserer og 

lægges efterfølgende op på Sønderho Havn Støtteforenings hjemmeside. Revisoren 

vælges for et år ad gangen.   

3. Bestyrelse og revisor kan når som helst forlange bøger, bilag og beholdninger forevist. 

4. Regnskabsåret er kalenderåret. 

5. Overskud i foreningen skal bruges til foreningens aktiviteter.  

6. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. 

7. Eventuel optagelse af gæld skal besluttes i enighed af de medlemsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer. 

8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.  

9. Al korrespondance mellem foreningen og dens medlemmer foregår ved e-mail. Hvert 

medlem oplyser sin e-mail adresse ved indmeldelse i foreningen.  
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§5 

1. Den øverste myndighed er generalforsamlingen. 

2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juli måned. Der indkaldes 

med mindst 14 dages varsel ved e-mail samt annoncering i Fanø Ugeblad og opslag i info-

rum.  

3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

4. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig. 

5. Alle afgørelser sker ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Et 

medlem kan ved skriftlig fuldmagt give stemme for et og kun et andet medlem. En 

fuldmagt skal, for at være gyldig, afleveres til dirigenten ved mødets start. Såfremt et 

medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning. Vedtægtsændringer kræver 2/3 

flertal blandt de repræsenterede stemmer. Hvert medlem har én stemme.  

6. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

a. Valg af dirigent. 

b. Formandens beretning. 

c. Regnskabet forelægges af kasseren. 

d. Fastlæggelse af kontingent for kommende år.  

e. Indkomne forslag.  

f. Valg af bestyrelse. 

g. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

h. Valg af 1 revisor. 

i. Eventuelt 

7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 

mindst 30% af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen har fremsat ønske herom, med 

ønsket dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages 

varsel.  

§6 

1. Enhver person, der ønsker at støtte Sønderho Havn kan, efter det fyldte 18. år blive 

medlem af foreningen. Andre juridiske personer kan være medlemmer uden stemmeret på 

generalforsamlingen.  

2. Optagelse sker ved henvendelsen til et bestyrelsesmedlem eller ved at sende en e-mail til 

info@sonderhohavn.dk  

3. Stemme- og taleret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt forfaldent 

kontingent.   

 

§7  

1. Ved forslag til opløsning af foreningen indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst 

4 ugers varsel.  

2. Mindst 2/3 af alle medlemmer skal stemme for opløsning. 

3. I tilfælde af flertal for opløsning skal der tidligst 3 måneder efter og senest 6 måneder 

efter indkaldes til ny ekstraordinær generalformsamling.  

4. På denne generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for 

opløsning. 
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5. Ved opløsning af foreningen, skal eventuel formue tilfalde Sønderho Borgerforening med 

henblik på at støtte maritime tiltag i Sønderho.  

 

§8  

Eventuelle retsstridigheder skal afgøres ved civilretten i Esbjerg efter dansk ret.  

Vedtægtsændringer er vedtaget på generalforsamling d. 03 juli 2022. 

 

 

 

 

 

  

 

 


