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Vedtægter 

for 

Aalborg/Nørresundby Fritidshavne (ANF) 

§ 1. 

Foreningens navn er ”Aalborg/Nørresundby Fritidshavne” (efterfølgende betegnet ”Foreningen”). 

§ 2. 

Foreningens stiftere er Aalborg Sejlklub, Nørresundby Sejlklub, Vestre Baadelaug og Sejlklubben Limfjorden. 

Baadelauget Fiskeklyngen er pr. 1. januar 2005 optaget som medlemsklub (efterfølgende betegnet ”Medlems-

klubberne”). 

§ 3. 

Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune. 

§ 4. 

Foreningens formål er at administrere brugsrettighederne på havnearealerne til den til enhver tid gældende 

brugsaftale mellem Foreningen og den til enhver tid værende havneejer, at vedligeholde disse, herunder at 

foretage hovedistandsættelser, at udføre nyanlæg og forbedringsarbejder på samme, samt at udleje de på 

havnearealerne værende liggepladser i vand og havnefaciliteter mv. 

Det er ikke Foreningens formål at udleje med fortjeneste for øje, men ved fastsættelse af den årlige leje indgår 

det i Foreningens formål at tage højde for fremtidige større vedligeholdelsesarbejder, hovedistandsættelser, 

nyanlæg og forbedringer på havnearealerne på basis af en løbende 10 årsplan. 

Endvidere er det Foreningens formål at arbejde for, at alle havne så vidt muligt har samme standard og vedli-

geholdelsesstand. 

§ 5. 

Foreningens medlemmer er alle, der er aktive medlemmer af en eller flere af Medlemsklubberne. 

Ophører medlemskab af en Medlemsklub, ophører medlemskabet af Foreningen automatisk. 

§ 6. 

Foreningens kapital består af indskud foretaget af Medlemsklubberne, overskud af Foreningens virksomhed 

efter afholdelse af udgifterne til opfyldelse af Foreningens formål, samt midler der tilfalder Foreningen ved 

gaver, arv eller lignende. 

Foreningens indtægter består af: 

1. Indtægter ved udlejning af havnearealer og dertil knyttede faciliteter. 

2. Renter og udbytte af foreningens kapital samt andre løbende ydelser, der tilfalder foreningen. 
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§ 7. 

For Foreningens forpligtigelser hæfter alene Foreningens til enhver tid værende formue. 

§ 8. 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af de til enhver tid værende formænd for Medlemsklubberne. 

Såfremt den valgte formand i en Medlemsklub ikke ønsker at indtræde i Foreningens bestyrelse, eller ønsker 

at udtræde af Foreningens bestyrelse, kan den pågældende Medlemsklubs bestyrelse udpege et andet af Med-

lemsklubbens bestyrelsesmedlemmer til at repræsentere Medlemsklubben i Foreningens ledelse. Såfremt 

Medlemsklubbens formand udtræder af bestyrelsen i Medlemsklubben, indtræder den pågældende Med-

lemsklubs nye formand automatisk i Foreningens bestyrelse. 

Bestyrelsen konstituerer sig på generalforsamlingen med en formand. Formandsposten går på skift mellem 

repræsentanter for Medlemsklubberne, således at formandsperioden udgør en toårig periode. Udtræder for-

manden af Foreningens bestyrelse inden formandsperiodens udløb, overtager Medlemsklubbens nye repræ-

sentant formandsposten i den resterende periode. 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til varetagelse af Foreningens daglige drift. 

Bestyrelsens beslutninger og afgørelser tilstræbes foretaget i enstemmighed. Hvis det ikke er tilfældet, træffes 

bestyrelsens beslutning ved simpel stemmeflertal, dog kan vedtægternes § 4 og § 15 ikke ændres uden en-

stemmighed. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterende de enkelte Medlemsklubber, repræsenterer hver et antal stem-

mer, som opgøres årligt på grundlag af det forrige års indbetalte lejeafgifter til Foreningen fra medlemmerne i 

de enkelte Medlemsklubber. Det enkelte bestyrelsesmedlems stemme vægter således forholdsmæssigt efter 

det antal stemmer, som bestyrelsesmedlemmet repræsenterer efter ovennævnte fordeling. 

Dog kan et bestyrelsesmedlem i en afstemning aldrig indgå med en stemmeandel, der overstiger 49 %. 

Hvis et bestyrelsesmedlem repræsenterer mere end 49 % af stemmerne, fordeles den overskydende stemme-

andel blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer i det interne forhold, som deres respektive stemmer repræsen-

terer efter ovennævnte fordeling. 

§ 9. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned med deltagelse af bestyrelse samt evt. ansatte i For-

eningen. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Opgørelse over Medlemsklubbernes stemmetal jf. § 8 

2. Godkendelse af regnskab 

3. Godkendelse af budget 

4. Valg af formand (hvis relevant) 

5. Valg af revisor 

6. Eventuelt 

Efter godkendelse publiceres regnskabet på Foreningens hjemmeside. 
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§ 10. 

Bestyrelsesmedlemmet aflægger ved de respektive Medlemsklubbers generalforsamling årsberetning og øvri-

ge relevante informationer for Foreningen. 

§ 11. 

Bestyrelsen fører en protokol, hvor referater og beslutninger fra bestyrelsesmøder mv. føres. Godkendelse af 

referatet sker ved underskrifter i protokollen og indføres i referat for efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Generalforsamlings- og bestyrelsesmødereferater, og andre relevante mødereferater, er offentlige og publice-

res på Foreningens hjemmeside. Dog vil denne offentlige version normalt ikke indeholde oplysninger af per-

sonfølsom- og/eller konfidentiel karakter. 

§ 12. 

Foreningen tegnes af formanden og et menigt bestyrelsesmedlem i forening eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i 

forening. 

§ 13. 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra den 1. juli 1992 til 

den 31. december 1992. 

§ 14. 

Foreningens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. 

§ 15. 

Såfremt en enstemmig bestyrelse beslutter at opløse Foreningen, skal Foreningens formue tilfalde den/de 

juridiske person/personer, som efter opløsningen af Foreningen er forpligtet til at vedligeholde de i § 4 nævnte 

havnearealer. Midlerne skal være klausulerede således, at de alene kan anvendes til vedligeholdelse af disse 

havnearealer. 

§ 16. 

Såfremt der mellem repræsentanterne for Medlemsklubberne opstår uenigheder, forpligter parterne sig til at 

søge uenigheden løst gennem forhandling. Såfremt enighed ikke opnås, er hver af parterne berettiget til at 

indbringe sagen for voldgift. Uenigheden skal afgøres endeligt ved voldgift, og skal således ikke kunne indbrin-

ges for domstolene. 

Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, der skal være upartiske, og hvoraf ingen må have tilknytning til 

eller stå i afhængighedsforhold til nogen af voldgiftens parter. Formanden skal være en anset jurist, som skal 

udpeges af de to andre voldgiftsmænd, eller hvis disse ikke kan blive enige om valget, af præsidenten for Ret-

ten i Aalborg. De to andre medlemmer af voldgiftsretten udvælges af voldgiftsrettens parter, således at hver 

part vælger et medlem.  

Når den part, som har begæret voldgift, har valgt den ene voldgiftsmand, og den anden part ikke senest 8 dage 

efter, at dette er meddelt ham, har valgt den anden voldgiftsmand, skal den klagende part rette begæring til 

præsidenten for Retten i Aalborg om at udpege den anden voldgiftsmand. 
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Voldgiftsrettens parter skal på forlangende fremlægge for voldgiftsretten de nødvendige oplysninger, doku-

menter og lignende som voldgiftsretten måtte ønske, men alle sådanne oplysninger, dokumenter og lignende 

skal af voldgiftsretten behandles strengt fortroligt. 

Voldgiftsretten træffer i hvert tilfælde nærmere bestemmelse om den formelle fremgangsmåde ved voldgifts-

sagens behandling. Voldgiftsrettens kendelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af, at de to af par-

terne udpegede voldgiftsmænd ikke kan blive enige om en kendelse, skal den afgørelse, som træffes af vold-

giftsrettens formand betragtes som voldgiftsrettens afgørelse og således være bindende for voldgiftsrettens 

parter. Voldgiftsretten fastsætter i sin kendelse, hvorledes der skal forholdes ved betaling af omkostningerne 

ved sagens behandling, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer. 

Forinden voldgiftsretten endelig etableres, skal de to af parterne udpegede voldgiftsmænd forsøge at opnå en 

forligsmæssig løsning. 

 

Disse vedtægter ophæver og erstatter alle tidligere vedtægter med tillæg samt overenskomst med tillæg for 

Foreningen. 

Aalborg den 27.02.2012 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Steen Frederiksen (Formand) Leif Jensen Bent Blankensteiner 

Aalborg Sejlklub Baadelauget Fiskeklyngen Vestre Baadelaug 

 

____________________ ____________________ 

Jan Stage Henrik G. Hansen 

Sejlklubben Limfjorden Nørresundby Sejlklub 


