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Dansk Accent 26 Klub 

Vedtægter, 5. februar 2017 

Vedtaget: 16/2-1980 
Revideret: 5/2-1995, 28/2-2015, 14/2-2016 og 5/2-2017 

 

1 Klubbens navn 

Klubbens navn er Dansk Accent 26 Klub.  

 

2 Klubbens hjemsted 

Klubben har ikke noget specielt hjemsted, men holder generalforsamling hvor 
bestyrelsen skønner, at alle har mulighed for at møde op.  

 

3 Klubbens formål 

a) at styrke sammenholdet mellem Accent 26 sejlere/ejere 
b) at skabe interesse for øget tilgang til klassen 
c) at fremme interessen for kapsejlads og tursejlads, samt arbejde for at bevare 

bådens egenskaber som turbåd 
d) at virke som specialklub under Dansk Sejlunion 
e) at udskrive træffestævner og kapsejladser 

 

4 Medlemmer 

Som sådanne kan alle Accent 26 sejlere/ejere optages.  

 

5 Ordinær generalforsamling 

Afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med 
mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved annoncering i Dansk Accent 26 
Klub’s blad og/eller ved elektronisk post (e-mail eller sms) og annonceres på 
klubbens hjemmeside. 
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Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed og bestyrelsens planer for den 

kommende sæson  
3. Godkendelse af regnskabet  
4. Fastsættelse af kontingent  
5. Valg af bestyrelse i rækkefølgen: Formand, næstformand, kasserer, 2 

bestyrelsesmedlemmer  
6. Valg af revisor og suppleant  
7. Indkomne forslag  
8. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 7, skal være 
bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og 
skal videresendes til medlemmerne senest 7 dage før.  

 

6 Afstemning 

Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.  

Der kan stemmes ved fuldmagt.  

2/3 af de repræsenterede medlemmer skal være enige ved klassebestemmelser og 
lovændringer.  

Generalforsamlingen afgør i øvrigt om en afstemning undtagelsesvis skal være 
skriftlig.  

a) Stemmeret på klubbens generalforsamling har alle medlemmer. I spørgsmål 
vedrørende båden dog kun bådejere og bestyrelsen. 

b) Intet medlem eller bestyrelsesmedlem har stemmeret i nogen sag, der direkte 
angår ham selv.  
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7 Ekstraordinær generalforsamling 

Kan til enhver tid indkaldes skriftligt af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 
25 % stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.  

I så fald skal indkaldelsen ske med mindst 14 dages varsel senest 3 uger efter at en 
sådan begæring er fremsendt med angivelse af det eller de emner, der ønskes 
behandlet.  

 

8 Klubbens regnskab 

Klubbens regnskab er fra 1/1 til 31/12. Revideret regnskab skal udsendes til 
medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.  

 

9 Udmeldelse og ejerskifte 

Dersom kontingent ikke er betalt senest 30/4 betragtes vedkommende som 
udmeldt.  

Ved salg af båd oplyses navn og adresse på ny ejer til specialklubben Dansk Accent 
26 Klub ved kassereren.  

 

10 Overholdelse af klassebestemmelser 

Klubbens bestyrelse er bemyndiget til at kontrollere, at klassebestemmelser 
overholdes under kapsejladser.  

Konstateres der mangler m.m. inden starten, kan bestyrelsen foranledige, at den 
pågældende båd ikke kan deltage i standardløb, og diskvalifikation kan risikeres, 
dersom manglen m.m. konstateres efter sejladsen.  

 

11 Klubbens ledelse 

a) Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.  
b) Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal på indkaldte møder, hvor 

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.  
c) Klubben tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem.  
d) Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og beslutninger.  
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12 Eksklusion af medlemmer 

Ved gentagne grove overtrædelser af klubbens bestemmelser kan en enig bestyrelse 
ekskludere et medlem.  

Dette kan først ske efter at medlemmet overfor bestyrelsen har haft lejlighed til at 
fremføre sine synspunkter.  

Ved eksklusion mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til at have sin 
båd klasset som standardbåd.  

Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom bestyrelsen er enig derom.  

En eksklusion kan appelleres til den første generalforsamling, men appellen får 
ingen opsættende virkning på fortabelsen af retten til at sejle som standardbåd.  

 

13 Klubbens opløsning 

Til køb eller salg af ejendom og til klubbens opløsning kræves, at mindst halvdelen 
af de stemmeberettigede medlemmer er mødt op og at mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget.  

Opløses klubben, tildeles dens midler Dansk Sejlunion til fordel for juniorarbejdet.  


