Vedtægter for DSRS

Sagsnr. 047290-0001 jam/lek

VEDTÆGT FOR FORENINGEN DANSK
SØREDNINGSSELSKAB (DSRS)

1.

Navn

1.1

Foreningens navn er ”Dansk Søredningsselskab”.

2.

Formål

2.1

Foreningens formål er på ideelt grundlag at yde søassistance til fritidssejlere og andre, der
måtte have behov herfor, samt assistere myndigheder i nødsituationer og aktiviteter naturligt forbundet hermed.

3.

Hjemsted

3.1

Foreningen har hjemsted på den til enhver tid af bestyrelsen fastsatte adresse for sekretariatet.

4.

Medlemmer

4.1

Som medlem kan optages enhver person. Selskaber, institutioner, foreninger og andre
juridiske personer kan optages på særlige vilkår, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen
kan ved beslutning indstifte støttemedlemskaber samt fastsætte vilkår herfor. Støttemedlemmer har ikke stemmeret eller ret til bådmærkat.

4.2

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse, medlemsår og medlemskontingenter.

4.3

Efter forslag fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udpege et æresmedlem, som med
særlig interesse har fremmet foreningens formål. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
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5.

Generalforsamlingen

5.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts, april eller maj måned på et af
bestyrelsen fastsat sted og indkaldes med angivelse af dagsorden ved annoncering i to
landsdækkende dagblade eller ved brev, telefax, e-mail, på foreningens hjemmeside eller
på anden egnet måde. Indkaldelse skal ske med mindst tre ugers varsel.

5.3

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 kan fremsættes af foreningens medlemmer samt af medlemmer af bestyrelsen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den
1. februar for behandling på den næstkommende ordinære generalforsamling. Senere indkomne forslag kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen. Forslag, der er
modtaget rettidigt men efter udsendelse af dagsorden, annonceres på foreningens hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

5.4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Fremlæggelse af årsregnskab
Forelæggelse af budget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

5.5

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller såfremt mindst 1/5 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver
det. Henvendelsen skal være ledsaget af begrundet forslag til afstemning. Indkaldelse skal
herefter ske senest tre uger efter bestyrelsens modtagelse af henvendelsen med et varsel
på mindst to og højst fem uger til mødets afholdelse. Mødested og tidspunkt besluttes af
bestyrelsen. Indkaldelse sker efter samme regler som gældende for den ordinære generalforsamling.

5.6

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der behandler alle
tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

5.7

Medmindre vedtægterne fastsætter andet, træffes alle beslutninger på generalforsamlingen
ved almindeligt flertal - herunder til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer. Hvert
medlem - herunder foreninger eller selskaber - har én stemme. Medlemmer i restance har
ikke stemmeret. Såfremt blot et medlem fremsætter ønske herom, foregår afstemningen
ved skriftlighed. Blanke og ugyldige stemmesedler medtælles ikke. Der kan stemmes ved
skriftlig fuldmagt alene afgivet til bestyrelsen. Hvis et medlem eller bestyrelsesmedlem
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fremsætter ønske herom inden afstemning påbegyndes, sker valg efter prioritetsmetoden.
5.8

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres der protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden eller næstformanden for bestyrelsen.

6.

Bestyrelsen

6.1

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5, 7 eller 9 medlemmer samt 2 suppleanter.
Mindst to af medlemmerne vælges blandt de aktive reddere på stationerne. Valgbar til bestyrelsen er enhver uanset medlemskab af DSRS.

6.2

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, men med forskudt valgperiode, i lige
år vælges et lige antal medlemmer til bestyrelsen og i ulige år vælges et ulige antal medlemmer til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

6.3

Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med formand og næstformand. Bestyrelsen
fastsætter endvidere selv sin forretningsorden.

6.4

Der føres protokol over bestyrelsens såvel som forretningsudvalgets møder, der offentliggøres på selskabets interne hjemmeside senest 4 uger efter afholdelse .

6.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvor
ikke andet er særligt foreskrevet, træffes beslutninger ved almindeligt flertal.

6.6

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, der måtte
være nødvendige til at opnå myndighedsgodkendelser eller tilladelser af væsentlig betydning for foreningen, og som ikke kan udsættes til næstkommende ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling uden væsentligt og uopretteligt tab for foreningen.

6.7

Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse, herunder foreningens organisation, strategiplan og kontrol af bogføring og formueforvaltning. Bestyrelsen fastsætter sekretariatets adresse.

6.8

Bestyrelsen udpeger af sin midte et forretningsudvalg med mindst to personer. Forretningsudvalgets medlemmer må ikke udgøre flertallet i bestyrelsen. Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse og følger herunder retningslinjer og anvisninger givet af bestyrelsen. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der er af usædvanlig art eller stor
betydning. Forretningsudvalget påser, at bogføring og formueforvaltning sker i overensstemmelse med lovgivningens regler.
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7.

Tegningsregler

7.1

Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

7.2

Forretningsudvalget har fuldmagt til i fællesskab at råde over foreningens bankkonti - herunder oprettelse og nedlæggelse af konti. Forretningsudvalget kan desuden i fællesskab
give fuldmagt til personer til at råde over bestemte foreningskonti.

7.3

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver den samlede bestyrelses godkendelse.

8.

Hæftelse

8.1

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser eller ansvar – uanset art.

9.

Belønninger

9.1

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer samt hædre personer, der særligt har virket for
fremme af foreningen og dens formål.

10.

Regnskab og revision

10.1 Regnskabsåret svarer til kalenderåret.
10.2 Revisor skal være registreret eller statsautoriseret.
10.3 Regnskabet skal foreligge for bestyrelsen i revideret stand senest den 1. marts efter regnskabsårets udløb.

11.

Eksklusion

11.1 Et medlem, der vedvarende modarbejder eller udøver for foreningens interesser skadegørende virksomhed, kan ekskluderes.
11.2 Beslutning om eksklusion træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for domstolene
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12.

Foreningens opløsning

12.1 Beslutning om foreningens opløsning eller sammenlægning træffes af et med dette formål
indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
12.2 Beslutningen træffes herefter med 2/3 flertal af såvel de på generalforsamlingen fremmødte eller repræsenterede som af det samlede antal medlemmer.
12.3 Opnås der på denne generalforsamling 2/3 flertal af de på generalforsamlingen personligt
repræsenterede medlemmer - men ikke 2/3 flertal af det samlede antal medlemmer - indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en yderligere ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget endeligt kan vedtages med 2/3 flertal af de personligt fremmødte eller repræsenterede
medlemmer. Skal foreningen herefter opløses ved likvidation vælges på dette møde ved almindeligt flertal en - to likvidatorer, der træder i bestyrelsens sted.
12.4 Foreningens eventuelle formue skal i tilfælde af likvidation eller tvangsopløsning ikke tilbagebetales til medlemmerne, men anvendes - efter generalforsamlingens beslutning - til
højnelse af søfartssikkerheden i danske farvande.

13.

Ikrafttræden

13.1 Nærværende vedtægter træder i kraft straks fra vedtagelsen på ordinær generalforsamling
16-03-2019.
KH – 16.03.19

Jes Anker Mikkelsen

Steen Wintlev Jensen

Mathias Rassov

_________________

___________________

____________________

Leif Linden

Rita Sørensen

Ole Lyngenbo

_________________

___________________

____________________

Johan Hilding

Jørgen Rosenfeldt

Jesper Højenvang

_________________

___________________

____________________
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