Vedtægter
1.
Foreningens navn er ” Kignæs Mole kranlaug ” ( KMK )
2.
Foreningen har hjemsted i Jægerspris kommune.
3.
Foreningens formål er til dels, at tilbyde ejere og brugere af både med en totalvægt på 2500 kilo for
at anvende kran ved optagning og nedsætning af båd i Roskilde fjord ved Kignæs Mole.
4.
En gang årligt afholdes generalforsamling i foreningen. Den afholdes i februar – april.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved alm. brev eller
annoncering i Sargasso posten.
5.
Foreningen ledes af den daglige bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
4 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt sine medlemmer for et år ad gangen.
1 medlem udpeges af bådlauget Kignæs Mole.( BKM )
Der vælges i øvrigt 2 suppleanter for et år af gangen.
Bestyrelsen udpeger selv sin formand, næstformand og kasserer.
6.
På generalforsamlingen vælges en revisor til gennemgang af foreningens årsregnskab.
Ved godkendelse skal revisoren forsyne årsregnskabet med en sædvanlig godkendelses påtegning
inden dette regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Regnskabsåret er kalender året.

7.
Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Beretning fra formanden.
Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og budget for det kommende år.
Fastsættelse af årligt kontingent for medlemmer og afgift for brug af kran for ikke
medlemmer.
Valg til bestyrelse og valg af 2 suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.
8.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Hvert medlem har èn stemme.
9.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Bestyrelsen indgår selv administrationsaftale med passende forening/person om daglig drift af kran
samt udgifter forbundet hermed.
10.
Ændringer af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og kun ved 2/3 flertal blandt
foreningens medlemmer.
Ændringer skal for at have retsvirkning efterfølgende inden 4 uger fra generalforsamlingens
godkendelse have BKM skriftlige accept.
11.
Der vil på den første afholdte generalforsamling i KMK blive fastsat
brugerbetaling for medlemmer som ikke medlemmer af KMK
12.
Der vil på den første afholdte generalforsamling i KMK blive fastsat en dato for
overdragelse af kran til BKM med forbehold for uforudsete udgifter.

13.
Indtægter for ikke medlemmer af KMK med fratræk af udgifter tilfalder BKM.
Bogføring af indtægter for ikke medlemmer af KMK foretages af BKM.
14.
El udgifter ved brug af kran indregnes i BKM årlige el budget.
15.
I hele betalingsperioden hæfter medlemmer for eventuelle underskud.
16.
Når den samlede anskaffelsessum for kran, herunder udgifter til opsætning af denne, af et
årsregnskab fremgår at være betalt, og dette regnskab er godkendt på en generalforsamlingen, skal
ejendomsretten til foreningens kran overgå til BKM pr. 1. april i året, hvor
regnskabet er godkendt.
Foreningen ophører hermed at eksistere, når arkiver er fordelt, som beskrevet.
Nedlæggelse af foreningen kan i øvrigt kun ved en beslutning på en generalforsamling og kun
ved enstemmighed blandt foreningens medlemmer.

