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1. Foreningens navn 

Foreningens navn er Felsted kog Havn. 
 

2. Foreningens målsætning 
Formålet er at fremme interessen for at sejle og færdes på og omkring Sdr. Nissum 
fjord samt Felsted kog. 
Til fremme af foreningens formål råder Felsted Kog Havn over et lejet klubhus 
Ankerhuset, bådpladser, ophalested og bådbroer, som på nærmere bestemte vilkår 
stilles til medlemmernes og støttegruppens disposition i henhold til vedtægter og 
skrevne procedure. 
 

3. Havnens støttegruppe 
Foreningen har tilknyttet en støttegruppe, hvis formål er at støtte Felsted Kog Havn i 
økonomisk og praktisk henseende. 
Støttegruppen har tilladelse til at opholde sig i Ankerhuset under samme vilkår som 
havnens medlemmer og at stille skriftlige forslag til generalforsamlingen samt at 
overvære den årlige generalforsamling. Støttegruppen har taleret, men ingen 
stemmeret på generalforsamlingen.  
 

4. Medlemsskab 
Optagelse i foreningen som aktivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen, der 
kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.  
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren eller formanden senest den 31. 
december med virkning fra efterfølgende kalenderår.  

 
5. Bestemmelser for havnen 

Havnen undergives de bestemmelser, vilkår, procedure og retningslinjer, som 
bestemmes af bestyrelsen. 

 
6. Havne vedligehold, arbejdslørdage 

For at bevare havnens og Ankerhusets funktionalitet og omgivelser som et godt, 
rekreativt sted at færdes for medlemmerne og støttegruppen afholdes hvert år 
mindst 2 havne arbejdslørdage, hvor alle medlemmer og støttegruppen, af 
foreningen opfordres til at deltage. Forår– anden lørdag i marts og efterår- anden 
lørdag i november.  

 
7. Affald 

Henkastning af skrot og affald i havnen eller på havneområdet eller i Ankerhuset er 
strengt forbudt. 

 
8. Leje af bådpladser 

Lejen af bådplads fastsættes af generalforsamlingen hvert år og betales forud for 
året. Såfremt indbetalingen ikke er sket inden 30 dage efter modtagelsen af 
indbetalingskortet, har bestyrelsen ret til at udleje bådpladsen til nye medlemmer. 

 
9. Ophalestedet 
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Ophalestedet kan frit benyttes af foreningens medlemmer eller medlemmer af 
støttegruppen. 
Når ophalestedet benyttes, er det på eget ansvar. Felsted Kog Havn har ikke nogen 
forsikring eller juridisk ansvar, der dækker aktiviteter i forbindelse med benyttelse af 
ophalestedet.  

 
10. Sejlads i havnen 

Der skal sejles med langsom fart i havnen. Overholdes punkt 5 ikke kan det medføre 
bortvisning. 

 
11. Handel med bådpladser 

Der kan ikke handles med de tildelte bådpladser. 
 

12. Forbrug af strøm 
Det enkelte medlem eller støttegruppemedlems forbrug af strøm betales af den 
enkelte i henhold til elmåler visning. 
Prisen pr. kWh fastsættes hvert år på generalforsamlingen og kan aldrig være 
mindre end aktuel dagspris. 
Hver forbruger af strøm betaler en fast afgift, der hvert år fastsættes på 
generalforsamlingen. 
Afregning for årets strømforbrug samt afgift skal ske til kassereren inden 21 dage før 
årets generalforsamling. 
Sker dette ikke, har bestyrelsen ret til at afbryde medlemmets el tilslutning. 

 
13. Ophold på broerne 

Broerne må kun benyttes til på og aflæsning af grej, og ikke til anden ophold. 
 

14. Affald 
Afpillet fiskeyngel og fiskeaffald skal bæres ud i fjorden, og gamle net, rusepæle m. 
videre henvises til afmærkede plads ved havnen. 

 
15. Bådpladsnummerering 

Pladserne nummereres og tildeles af bestyrelsen.  
          Der kan ikke benyttes pladser uden bestyrelsens tilladelse.  
 

16. Vandforbrug / bilvask 
Biler henvises til p-pladsen. 
Der må ikke forbruges vand til vask af biler eller foretages vask af biler på 
havneområdet.  

 
17. Vedligehold af både 

Medlemmer af Felsted Kog havn, som har båd /  både liggende ved havnens 
bådbroer skal påse, at disse er i almindelig vedligeholds og sødygtig stand. Hvis 
bestyrelsen vurderer at en båd vedvarende ikke overholder retningslinjerne for 
vedligeholdelse, kan bestyrelsen med en måneds frist kræve båden fjernet. 
Undlader medlemmet at efterkomme kravet, kan bestyrelsen med 8 dages varsel få 
båden flyttet eller fjernet på medlemmets regning og risiko.  
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18. Fortøjring 
Både fasttøjres forsvarlig både for og agter. 
 

19. Børns leg i bådene 
Børns leg i bådene er forbudt. 

 
20. Vinteropbevaring 

Vinteropbevaring af oplagte både på havnepladsarealet sker efter henvisning fra 
bestyrelsen. 

 
21. Nøgle til toiletbygningen 

Nøglen skal returneres til formanden eller kassereren, såfremt man ikke ønsker at 
være medlem mere. 

 
22. Nøgle til Ankerhuset 

Nøgler kan udleveres af bestyrelsen til havnens medlemmer eller medlemmer af 
støttegruppen i henhold til proceduren herfor. Ved udlevering af nøgle oplyses navn, 
adresse og telefon nr. og der betales et depositum, som fastsættes af bestyrelsen 
for et år af gangen. 
Bortkommer et medlems nøgle, skal dette omgående meddeles bestyrelsen. Den 
der mister nøglen bærer alene omkostningen for fremskaffelse af en ny nøgle. 
Når nøglen returneres tilbagebetales depositummet.  
 

23. Bådpladser 
Udlejede bådpladser, som ikke benyttes har bestyrelsen ret til at genudleje. 
Pengene fra den udlejede, ikke benyttede plads går til havnen. Hvis lejeren senere 
ønsker at benytte pladsen, skal det meddeles bestyrelsen mindst 1 måned før 
bådpladsen ønskes benytte. 

 
24. Ordinær generalforsamling. 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år          
anden lørdag i august måned, og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 
Kun aktive medlemmer over 16 år der har været medlem i de sidste 3 
måneder, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. 
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. 
Medlemmer af støttegruppen er velkommen til at overvære 
generalforsamlingen og har taleret, men ikke stemmeret. 
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. Ved 
ændringer og tilføjelser af vedtægterne kræves mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer for forslaget. 
Afstemningerne er skriftlige. 
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 
Protokollen underskrives af bestyrelsen, og har fuld beviskraft for, hvad der er 
passeret. 
Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagorden: 

1. Valg af dirigent. 
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2. Formandens beretning. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til 

godkendelse. 
4. Fastsættelse af medlemskontingent, nøgledepositum samt 

strømafgift, kWh sats  
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 
7. Valg af revisorer. 
8. Eventuelt.  

 
25. Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller 3 af 
bestyrelsen  forlanger det. 
Ligeledes kan 10 medlemmer kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt, 
når de skriftligt fremsætter krav til bestyrelsen vedlagt dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet 
herom er modtaget. 
 

26. Bestyrelsen 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af 2 år. 
Desuden vælges 2 suppleanter, der skiftevis er på valg hvert år. 
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig med 
formand, næstformand, kasserere og sekretær. 
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 
Kassereren er ansvarlig for regnskabet og kassebeholdningen. 
Til at varetage særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte et udvalg. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til 
stede. Heri indbefattet enten formand eller næstformand. 
I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget. 
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller i hans forfald næstformanden 
finder det fornødent, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. 
Det på bestyrelsesmøderne passerede og navnlig de vedtagne beslutninger 
føres til protokol og underskrives af bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan ikke optage nye lån til foreningen, uden at det er godkendt af 
generalforsamlingen. 
 

27. Regnskab. 
Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni året efter, og senest 14. 
dage før regnskabsårets afslutning afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og 
status for det forløbne år til revisorerne for påtegning. 
 

28. Revisorer. 
På generalforsamlingen vælges skiftevis 2 revisorer for en valgperiode af 2 år. 
Desuden vælges hvert år en revisorsuppleant. 
Revisorerne har ret til at forlange alle bøger, papirer og andre 
foreningsdokumenter fremlagt. 

 


