
Vi ses på havnen.  

 

 

 

Vedtægter for 
 

 

 

 
 

 

 Stige Bådehavn 
 

Rev. 10-03-2023 

 



Vi ses på havnen.  

§1:  Formål. 

Foreningens formål er:  

Under godt kammeratskab at fremme interessen for lyst,- og motorbådssejlads. 

Endvidere er det et formål at bevare Stige Bådehavn og de omkringliggende 

arealer, som et kulturhistorisk og rekreativt havnemiljø – åbent for alle. 
 

 

§2: Medlemmer. 

Alle som kan og vil overholde §1 kan blive medlem af Stige Bådehavn, hvis der 

fremsendes skriftligt ønske derom til bestyrelsen. 

A-Medlemmer har fast havneplads, og betaler havneleje. 

B-Medlemmer er passive medlemmer, som mod gebyr kan få adgang til 

slæbestedet (bom-plads). 

Alle medlemmer kan mod gebyr optages på venteliste til anden eller fast plads.  

Alle priser besluttes på den årlige ordinære generalforsamling, hvor  

B-medlemmer har taleret, men ingen stemmeret. 

Familiemedlemskab: 

Der kan være 2 personer mand/kone/samlever fra samme husstand på én 

havneplads. Der kan kun afgives én stemme på generalforsamlingen pr. 

medlemskab. Prisen besluttes på den årlige ordinære generalforsamling.  

 

§3: Havnepladser. 

Alle både som optages / ilægges fra slæbestedet, eller ligger i vandet i Stige 

Bådehavn, skal have gyldig ansvarsforsikring. Dog undtaget jagtpramme og lign. 

som slæbes efter en forsikret båd. På forlangende af en fra bestyrelsen, skal bevis 

herpå fremvises.  

Faste pladser tildeles af havnefogeden – efter ventelisten. Ingen bådejer må 

udlåne eller fremleje sin plads. Havnefogedens anvisninger skal til enhver tid 

følges. 

Er båden ikke lagt i vandet inden 1 maj, kan pladsen blive gæsteudlejet resten af 

sæsonen, hvis ikke andet er aftalt med havnefogeden. 
 

 

§4: Havneleje. 

Bådejere opkræves for havneleje helårligt fra den 1/2 til 31/1. Havnelejen 

fastsættes på den ordinære generalforsamling. Havnelejen tilbagebetales ikke 

ved ophør i utide. Indmelding efter 1/10 vil være til halv pris. Dog ikke indskud 

og gebyr på venteliste. Nye medlemmer betaler et indskud, samt første års 

kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Indskuddet tilfalder 

havnen, og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.  
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§5:   Regler for betaling. 

Havneleje og medlemskontingent skal altid betales senest den på 

indbetalingskortets sidste betalingsdato, ellers vil der blive udskrevet en rykker 

med gebyr, dog ikke passive som slettes. Betales havneleje – 

medlemskontingent og gebyrer ikke rettidigt, slettes man og mister sin plads. 

Alle priser besluttes på den ordinære generalforsamling. Ny optagelse kan først 

ske når alt gammel gæld er betalt. Ny optagelse sker efter §2.  

 

 

§6:   Bestyrelse. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, kasserer samt 5 

bestyrelsesmedlemmer, som på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år 

af gangen. Der afgår skiftevis 4 og 3. Formand og kasser afgår skiftevis. Der 

vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen. Endvidere skal der vælges 2 revisorer 

og 1 revisorsuppleant. Disse valg gælder for 2 år, og afgår skiftevis.   
 

 

§7:   Udelukkelse. 

Bestyrelsen kan, hvis den finder anledning hertil, udelukke en bådejer, for så 

vidt mindst 5 bestyrelsesmedlemmer vedtager udelukkelsen. Vedkommende 

medlem underrettes skriftligt herom, og opfordres til at udmelde sig straks. 

Finder udmeldelsen ikke sted i løbet af 2 dage, bekendtgøres udelukkelsen for 

medlemmet. Den udelukkede kan appellere bestyrelsens afgørelse til den 

førstkommende ordinære generalforsamling, og give møde for at tale sin sag. 
 

 

§8:   Bemyndigelse. 

Bestyrelsen repræsenterer havnen i alle dens forhold, og er under ansvar over 

for generalforsamlingen berettiget til at disponere på havnens vegne. 

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og dette skal ske når mindst 4 

bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte et 

udvalg til varetagelse af havnens interesser. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med sin formue. 
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§9:   Generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt senest 31/3, og er havnens øverste 

myndighed. Dagsorden hertil er:  

1:Velkomst  

2:Valg af dirigent.  

3:Beretning. 

4:Regnskab. 

5:Næste års havneleje mv.  

6:Indkomne forslag.  

7:Budget.  

8:Valg af bestyrelse.  

*8: Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, og resten af 

bestyrelsen konstituerer sig. 

9:Planer for havnen.  

10:Eventuelt, hvor alt kan diskuteres men intet besluttes.  
 

Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal, og medlemmer kan 

stemme med fuldmagt. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder det 

formålstjenligt, eller min 20 medlemmer skriftligt anmoder herom. Bestyrelsen 

skal give en kvittering med dato for modtagelsen, hvis det ønskes. 

Anmodningen skal følges af en fortegnelse over hvad der skal behandles. 

Bestyrelsen udfærdiger en dagsorden og skal indkalde senest 14 dage efter 

modtagelsen af anmodningen. 

B-medlemmer har til alle generalforsamlinger taleret, men ingen stemmeret. 

 
 

§10:   Forslag til generalforsamling. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være en fra bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før afholdelsen. Forslagene skal offentliggøres min 5 

dage før afholdelsen.  

 

§11:   Havnefoged. 

Havnefogedens anvisninger skal til enhver tid følges. Det er havnefogeden 

bemyndiget at få teknisk assistance for ejers regning til flytning – hævning – 

fjernelse mv. af forliste fartøjer. 

Havnefogeden kan tillade mod et gebyr, at både fra omkringliggende 

lystbådehavne bruger slæbestedet og ophalervogn hvis der er plads, og vores 

grej er i stand til at klare det. 
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§12: Forlis. 

Forliste både mv. skal hæves eller fjernes senest 7 dage efter henvendelse, ellers 

vil bådehavnen gøre det for ejers regning. 
 

 

§13:    Ordensregler. 

Bådene i havnen skal være forsvarligt fortøjret med fast trosse mod land i den 

påsvejsede kæde, og lodder mod vandet. Lodderne leverer havnen, men tovværk 

– blokke – sjækler mv. skal man selv klare. Trosser skal enten hænges op eller 

fjernes så de ikke er til gene for andre, når båden tages op om vinteren. Det er 

tilladt at lave en bro mellem bådene, hvis de implicerede parter kan blive enige 

om det. Der må aldrig bores – skrues – slåes søm mv. i brohammeren. Dette vil 

medføre øjeblikkelig bortvisning. Det er tilladt at svejse beslag på jernspunsen 

til fastgørelse af broen. Ved evt. tvist er det havnefogeden som har afgørelsen. 

Ved brug af ophalervogn og slæbested (som kun må benyttes 3 dage af gangen), 

skal man rydde op og rengøre efter sig. Ved brug af renser skal slangen oprulles 

og det hele sættes/hænges på plads igen. Affald – døde fisk mv. må ikke 

henkastes i havnen. Brug af strøm i både og huse på dæmning er kun tilladt ved 

brug af bi-måler, som aflæses 2 gange om året af havnefoged/kasserer. Ved 

arbejde er det tilladt at bruge håndværktøj uden måler. 

 
 

§14:   Jagtbåde. 

Medlemmers jagtbåde må lægges på tomme pladser fra 1/10 – 28/2, men kun 

efter aftale med havnefogeden. 
 

 

§15: Vinteropbevaring. 

Vinteropbevaring er forbeholdt medlemmer af Stige Bådehavn. Havnefogeden 

kontaktes, som derefter anviser, hvis der kan findes en plads. 

 

 

§16: Nedlæggelse. 

Hvis foreningen nedlægges, skal foreningens midler overgå til en anden 

forening med samme formål. 


