
§ 1. Navn og hjemsted 
Stk. 1. Foreningens navn er Båring Vig Kystaktiviteter (BVK). CVR. 34780234 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 

Ved Båring vig Molevej 5466 Asperup.

§ 2. Formål 
Stk. 1. Foreningens formål er: 

• At fremme fritidsaktiviteter ved, på og i vandet ved Båring Vig.
• At skabe et samlingssted, hvor børn og voksne kan dyrke mange forskellige slags aktiviteter 

ved, på og i vandet. (ex. kajak, surfing, sejlads, lystfiskeri, vinterbadning, snorkling mm.)
• At lave fælles aktiviteter der styrker viden om naturen, sikkerheden på vandet og 

fællesskabet i foreningen. 
• At gøre naturen og området mere attraktivt for offentligheden, herunder mennesker med 

funktionsnedsættelser, turister og lokale institutioner.
• At etablere og vedligeholde aktivitetshus og faciliteter.

§ 3. Medlemskreds.
Stk. 1. Foreningen er for alle interesserede. Børn optages uden aldersbegrænsning, men kan kun 
deltage i aktiviteter på vandet under ansvar af en voksen. Medlemmer under 18 år skal have 
skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Stk. 2. Man bestragtes  som medlem når det årlige kontingent er betalt. Påbegyndes medlemsskabet 
efter 1. juli halveres første kontingent. Gælder ikke ved genindmeldelse i foreningen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. 
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen. 

§ 4. Plads til materiel.
Stk. 1.  Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare eget udstyr i 
aktivitetshuset, for så vidt der er ledig plads, efter aftale med bestyrelsen, udstyret forsynes 
med navn og telefon nummer.

Stk. 2. Retten til udstyrsplads kan gøres betinget af, at udstyret har været i brug inden 
for et af bestyrelsen fastsat tidsrum. Ved mangel på pladser til aktive medlemmer kan 
bestyrelsen beslutte, at retten til plads bortfalder for medlemmer, der ikke har brugt 
deres udstyr inden for det fastsatte tidsrum. Da meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev 
medlemmet en frist på ikke mindre end 1 måned til at fjerne udstyret.

Stk. 3. Ved udmeldelse eller eksklusion, skal udstyret fjernes senest pr. 
udmeldelsesdatoen. Sker dette ikke, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev den 
udmeldte en frist på ikke mindre end 1 uge til at fjerne udstyret. 

Stk. 4. Efter fristens udløb vil det blive henlagt for ejerens regning og risiko uden for 
aktivitetshuset uden yderligere ansvar for foreningen (dette skal fremgå af det 
anbefalede brev).



§ 5. Generalforsamlingen 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes hver år i det tredje 
kvartal. Der indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag til medlemmerne med angivelse af 
dagsorden. 

Stk. 2. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 15 år, der 
senest  2 uger  forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Institutioner har ikke stemmeret. 

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Udvalgsarbejde
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de 
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det 
begæres af blot én mødedeltager. Hvis der er lige antal for og imod et forslag, vægter den siddende 
formands stemme mest. Beslutninger føres til referat.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for 
formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at 
anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

§ 7. Foreningens daglige ledelse 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 
kassereren og 2-4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, 
således at der hvert år vælges 2-3 medlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger.  

Stk. 3. Bestyrelsen skal konstituere sig selv senest ved første bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og 



arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen laver regler for brug af faciliteter 
og foreningens udstyr, samt opbevarings- og sikkerhedspolitik.

Stk 5. Bestyrelsen bør tilstræbe at mangfoldigheden af medlemmernes interesser varetages, så 
bredt som det er muligt.

Stk. 6. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal og føres til referat. Hvis der er lige antal for og 
imod et forslag, vægter formandens stemme mest. Referatet godkendes af bestyrelsen senest ved det 
efterfølgende møde.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren. 

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Foreningen vælger 
hvert år 2 revisorer på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Senest 21 dage før den 
ordinære generalforsamling giver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. Det reviderede 
regnskab uddeles til medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse 
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kasseren. Ved optagelse af lån 
og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§ 10. Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§ 11. Opløsning 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen ryddes grunden efter aftale med grundejeren.

Stk. 3. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af 
formuen træffes af den opløsende generalforsamling. .

§ 12. Datering 
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den ___.___20__ 

Dirigentens underskrift. ______________________________________


	§ 1. Navn og hjemsted 
	§ 2. Formål 
	§ 3. Medlemskreds.
	§ 4. Plads til materiel.
	§ 5. Generalforsamlingen 
	§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 
	§ 7. Foreningens daglige ledelse 
	§ 8. Økonomi, regnskab og revision 
	§ 9. Tegningsregler og hæftelse 
	§ 10. Vedtægtsændringer 
	§ 11. Opløsning 
	§ 12. Datering 

