
Forord 
 
Frederikssund Sejlklub er oprettet i 1921 og kan betragtes som en fortsættelse  af Frederikssund 
Sejlforening, der opløstes året før. 
 
I 1921 indførtes bogstaverne FD som et sejlmærke for klubbens både. 
 
Klubbens formål er som nævnt i lovene, at fremme sejlsport. Det gøres blandt andet ved at der i 
løbet af sommeren afholdes en hovedkapsejlads og en fælles sejlads. Endvidere sejles der 
sommeren igennem en ugentlig aftenmatch. 
 
Om vinteren samles klubbens medlemmer om film, foredrag, undervisning og lignende.  
 
Sæsonen begynder med standerhejsning, den første weekend i maj, og slutter med afriggergilde  i 
november måned 

 
BESTYRELSEN 
 

 
 

LOVE  I  F.D. 
 

§ 1. 
Klubbens navn er Frederikssund Sejlklub, og dens formål er at fremme sejlsport. 
 

§ 2. 
Klubbens stander er hvid med at blåt anker med tre stjerner under. Klubbens stander må kun bæres 
af medlemmer af afdeling I og III. 
 

§ 3. 
Klubben optager medlemmer efter ansøgning, som aktive i afdeling I, som passive i afdeling II, 
eller som junior i afdeling III. Fartøjsejerne skal være medlemmer af afdeling I. 
Som juniorer anses medlemmer, der ikke er fyldt 25 år for udgangen af et regnskabsår. 
Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer. 
 

§ 4. 
Ansøgning om optagelse sendes til  Frederikssund Sejlklub  
 

§ 5. 
Kontingenterne i afdelingerne fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære 
generalforsamling. Aktive medlemmers ægtefæller samt pensionister, som er fyldt 65 år, kan 
optages i afdeling I til halv kontingent.  
Familierabat kan opnås ved mere end tre betalende medlemmer, hvor af mindst en skal være 
medlem af afdeling I. 
Æresmedlemmer er kontingentfrie. Bestyrelsen er berettiget til at yde et medlem kontingentfrihed 
efter ansøgning herom. En sådan bevilling kan kun gives for ét år ad gangen. Ekstraordinære 
kontingenter kan fastsættes for alle tre afdelinger på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling. 



§ 6. 
Kontingentet forfalder til betaling, når det er vedtaget på generalforsamlingen og gælder for det 
regnskabsår, hvori det forfalder. Såfremt et medlem ikke har betalt sit kontingent rettidigt kan 
medlemmet slettes. 
 

§ 7. 
Klubbens regnskabsår er fra den 1. oktober til 30. september. 
 

§ 8. 
Udmeldelse af klubben eller overflytning til anden afdeling skal ske skriftligt til klubbens formand 
eller kasserer. 
 

§ 9. 
Bestyrelsen kan, når den finder anledning hertil, eller på skriftlig forslag af mindst fem medlemmer, 
udelukke et medlem af klubben, dog skal det bestyrelsesmøde, hvorpå afgørelsen træffes, være 
fuldtalligt, og udelukkelse kan kun finde sted, når samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 
Den således udelukkede skal have ret til at forlange spørgsmålet endeligt påkendt ved den første 
herefter afholdte generalforsamling. Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af 
kontingent eller dele heraf. 
 

§ 10. 
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der skal være medlem af afdeling I eller III. Valgbare er 
medlemmer, som er fyldt 21 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på en ordinær generalforsamling 
for to år ad gangen. Formanden vælges af generalforsamlingen, men bestyrelsen selv fordeler 
posterne som næstformand, kasserer og sekretær mellem sig. På generalforsamlingen vælges to 
suppleanter for bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant. Formanden og to 
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant afgår det ene år. De fire andre bestyrelsesmedlemmer og 
den anden suppleant det næste år. Bestyrelsen udpeger klubbens repræsentant i bestyrelsen for 
Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 
 

§ 11. 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubbens anliggender og har ansvaret for klubmidlernes bedst 
mulige anvendelse. 
Klubben tegnes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden 
eller kassereren. 
Klubbens kasserer, og i dennes fravær formanden, har fuldmagt til at modtage indbetalinger og 
betale indgåede forpligtelser. 
Alle sager af større vigtighed skal dog forelægges generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specielle hverv. 
Bestyrelsen kan udarbejde vedtægter for klubbens drift, herunder ordensreglementer. 
 

§ 12. 
Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden, såfremt han finder det fornødent, eller når et 
bestyrelsesmedlem ønsker det. 
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst fire medlemmer inklusive formanden eller 
næstformanden er til stede. 
Sagerne afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Når stemmerne er lige, gør den ledende stemme 
udslaget. 



 
§ 13. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling i november 
måned, og indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst en uges 
varsel. Dagsordenen skal være anført i indkaldelsen. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden 
senest den 15. oktober. 
Kun forslag, der optages på dagsordenen, samt ændringsforslag til forslag, der er optaget på 
dagsordenen, kan tages under afstemning. 
 

§ 14. 
På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet skal være 
revisoren i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
 

§ 15. 
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen eller formanden ønsker det, 
eller når mindst ti medlemmer forlanger det i en skrivelse til bestyrelsen med nøjagtig angivelse af 
de sager, der ønskes behandlet. 
 

§ 16. 
På en hver generalforsamling vælges en dirigent, der leder forhandlingerne. 
 

§ 17. 
Alle afgørelser på generalforsamlingerne, også de ekstraordinære, afgøres ved almindelig 
stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse love. På forlangende af blot et medlem skal 
afstemningen om et forelagt forslag være skriftlig. Valg af bestyrelse skal altid foregå ved skriftlig 
afstemning, såfremt der fremsættes flere forslag. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 åt, 
og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig fremmøde. 
 

§ 18. 
Bestyrelsen kan uddele hæderstegn for særlig fortjenstfuld indsats for klubben eller sejlsporten 
og/eller for langt medlemskab. 
 

§ 19. 
Bestyrelsen udpeger klubbens målere. 
 

§ 20. 
Opstår der blandt klubbens medlemmer alvorlige tvistigheder, som på nogen måde vedrører 
klubben eller sejlsporten, bør det være de stridende parter magtpåliggende at få sagen afgjort inden 
for klubbens eget område ved at indanke den for bestyrelsen eller eventuelt for en 
generalforsamling. 
Er der på denne måde truffet afgørelse, må vedkommende rette sig derefter eller udtræde af 
klubben. 
Ethvert medlem skal rette sig efter de af bestyrelsen trufne beslutninger, indtil der på en ordinær 
generalforsamling er truffet endelig afgørelse. 
 



§ 21. 
Bestyrelsen, eller det af bestyrelsen nedsatte udvalg, fordeler jollepladserne på det areal som måtte 
blive stillet til rådighed af Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 
Medlemmer, der ønsker jolleplads, skal indsende ansøgning til formanden med angivelse af bådens 
navn, type og størrelse. 
Bestyrelsen kan pålægge den enkelte jolleejer en afgift for benyttelse af pladsen. Afgiftens størrelse 
fastsættes af bestyrelsen, idet det samlede regnskab for jollepladsen, herunder bedding, bro og evt. 
udstyr ikke må vise overskud. Eventuelle afgifter skal være betalt inden pladsen tages i brug. 
 

§ 22. 
Til lovændringer kræves, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor på den ordinære 
generalforsamling. Såfremt der på generalforsamlingen opnås almindelig stemmeflerhed, der ikke 
udgør 2/3 af klubbens medlemmer, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 
senest tre uger efter, og lovændringerne kan da vedtages, såfremt mindst 2/3 af de mødte stemmer 
herfor. 
Til klubbens opløsning eller sammenslutning med andre klubber kræves, at mindst  3/4  af 
medlemmerne stemmer herfor, dog skal dette foregå på to generalforsamlinger med mindst ti dages 
mellemrum, før endelig vedtagelse kan finde sted. 
Den ophævede generalforsamling bestemmer anvendelsen af klubbens midler. Der må dog ikke ske 
udbetaling til medlemmerne, men midlerne skal anvendes til sejlsportsmæssige formål. 
Afstemningsreglerne om klubbens opløsning kan kun ændres i overensstemmelse med reglerne i 
denne paragrafs 2. stykke. 
 
 
 
Lovene er vedtagne på ekstraordinær generalforsamling den 13. december 1973. 
 
Henning Pedersen 
Dirigent 

Per Hansen 
 

Revisioner vedtaget frem til og med 1986 er indført i lovene 
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 Revisioner vedtaget frem til og med 1992 er indført i lovene 
 

Lennert Larsen 
 

Revisioner vedtaget frem til og med 2004 er indført i lovene 
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