
Vedtægter for

Foreningen Skoleskibet Kvickly Ry's Venner

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Skoleskibet Kvickly Ry's Venner. Den er hjemmehørende i Skanderborg kommune.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at skabe unikke rammer for dannelse og læring om bæredygtighed med udgangspunkt i 
Knudsø:

- at markedsføre bådens muligheder som lærings- og oplevelsesfacilitet, herunder drive og udvikle en 
hjemmeside med informationer og undervisningsmaterialer

- at eje, drive, administrere og vedligeholde Skoleskibet Kvickly Ry med tilhørende grejbank
- at organisere frivillige omkring driften af båden, herunder nøglebærere og frivillige skippere
- at sikre forsvarlig og sikker drift af båden, herunder at udarbejde sikkerhedsinstrukser og 

sejladsvejledninger samt instruere brugere af båden.
- administrere et bookingsystem for Skoleskibet og dets grejbank

 § 3 MEDLEMMER

Som medlemmer af foreningen optages alle enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder i 
Skanderborg Kommune, der ønsker at støtte foreningens formål. Der skelnes mellem 3 typer medlemskab:

- Individuelt medlemsskab – aktiv 
- Individuelt medlemsskab – støttemedlem 
- Gruppemedlemsskab – for foreninger, institutioner og virksomheder 

§ 4 GENERALFORSAMLING

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år senest 31. marts. Indkaldelse 
skal ske med mindst 3 ugers varsel.
Alle medlemmer har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen, og herefter udsendes til alle medlemmer.

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren fremlægger regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af årligt kontingent.
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Virksomheder, foreninger og institutioner med 
gruppemedlemsskab udpeger en repræsentant som stemmeberettiget.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer 
eller 25% af medlemmerne ønsker det, med angivelse af dagsorden. 
For både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger gælder det, at beslutninger træffes ved simpelt flertal 
og foregår skriftligt, såfremt mindst et medlem på generalforsamlingen ønsker det. 
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Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

§ 5 BESTYRELSEN

Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer og 1-2 suppleanter.

- 1 medlem udpeges af Skanderborg Kommune, Natur- og Miljøafdelingen
- 1 medlem udpeges af Skanderborg Kommunes skolevæsen
- 1 medlem udpeges af Skanderborg Museum.
- 2-4 medlemmer og 1-2 suppleanter vælges på generalforsamlingen. 

Valgperioden er 2 år med forskudte valg. 

Bestyrelsen kan udpege relevante observatører til at deltage i bestyrelsens møder – f.eks. med det formål at 
inddrage særlige brugergrupper i bestyrelsens arbejde.

Senest en uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og ansvarsfordeling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 eller 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved 
almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan ansætte personer til at varetage særlige opgaver i foreningen, herunder bogføring og 
økonomistyring.

§ 6 ØKONOMI OG KONTINGENT

Foreningens indtægter udgøres af medlemskontingenter og betaling for brug af båden, herunder evt. 
driftstilskud.
Kontingenter og priser for brug af båden fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Endvidere er der mulighed for at indbetale frivillige bidrag til støtte for foreningens arbejde.

§ 7 REGNSKAB OG REVISORER

Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af to valgte revisor og underskrives af formanden og revisorerne før generalforsamlingen.
Revisorer og en revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

§ 8 TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 9 NEDLÆGGELSE

Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det på 
en generalforsamling. I tilfælde af nedlæggelse skal Skoleskibet med foreningens samtlige aktiver overdrages til 
Skanderborg Kommune.Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling  den 23. marts 2015

Signeret:

Dirigent          / Første formand
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