
 VEDTÆGTER 

 FOR 

 BÅDHAL MARINA FJORDPARKEN 

 AALBORG SEJLKLUB 

 § 1 

       

  Bådhalsudvalgets navn er BÅDHAL 1 MARINA FJORDPARKEN 1996. 

 

 § 2 

   

  Bådhalsudvalgets hjemsted er Aalborg Kommune. 

 

 § 3 

   

  Bådhalsudvalgets formål er at administrere fælles          

      anliggender, rettigheder og forpligtelser for       

  bådhalsudvalgets medlemmer. 

 

 § 4 

 

4.1  Bådhalsudvalgets medlemmer er pr. o1. november 1996: 

  Ejer andel  1  Burcharth, Hans F.  antal m.  13.00    

                  2  Christensen, Finn      -      10.70         

                  3  Exner, Bent            -       9.60   

                  4  Ghysels, Luc           -       8.90         

                  5  Gjessing, Poul Ib      -      10.20 

                  6  Grods, Per             -      10.50 

                  7  Jessen, Heinrich       -      11.50 

                  8  Juhl, Jens             -      11.00 

                  9  Kappel, John           -      10.60 

                 10  Lehmann, Kurt          -       9.30 

                 11  Norris, Jørgen         -      11.20 

                 12  Nørgaard, Erling       -       8.85 

                 13  Sigvartsen, Sigvart    -      10.75 

                 14  Simoni, Hans Jørgen    -       9.85 

                 15  Espersen, Ole          -      10.70 

                 16  Petersen, Robert       -      10.70 

                 17  Fælles                 -       0.00 

                                              167.35  

  Meterantallet = fordelingstallet 



4.2   Medlemsskabet indtræder ved indbetaling af indskud på 

      kr. 5.000,- og overtagelse af en andel og ophører pr.      

      overtagelsesdagen i tilfælde af, at en ny ejer overtager   

      andelen. 

      Indskuddet refunderes ikke ved salg af andelen.   

 

       

4.3   En andelsejer har ret til, at lade sin andel følge sin båd 

      ved salg af denne, men den nye ejer skal betale et nyt     

      indskud. 

      Den nye ejer skal være aktiv medlem af Aalborg Sejlklub med 

      vandplads senest 3 måneder efter overtagelsen af andelen. 

      Sker dette ikke overgår dispositionsretten over andelen til 

      bestyrelsen, med prisfastsættelse overfor andelshaveren    

      efter §4.7.     

 

4.4   Såfremt en af andelsejerne ønsker at sælge sin andel har de 

  øvrige ejere fortrinsret såfremt de har behov for      

  regulering af deres andelsstørrelse. 

      Betingelse herfor er dog, at den resterende andel kan      

      sælges. 

 

4.5   Ønsker et medlem at afhænde sin ejerandel meddeles dette   

  til bestyrelsen, som formidler og administrerer over-    

  dragelsen af ejerandelen herunder modtager betalingen   

  for købet af ejerandelen. 

 

4.6   Indbetalingen udbetales herefter til sælgeren, dog     

  fratrukket sælgerens eventuelle hæftelser til       

  bådhalsudvalget. 

       

        

 



4.7  Ejerandelen pr. fordelingstal er pr. 01. november 1996     

      indbetalt med kr. 4.700,- pr. lb. meter. 

      Ejerandelen er pr. 01. januar 2003 reguleret op til kr.  

      5.600,- pr. lb. meter. 

      Prisen reguleres hver år pr. 01. januar med 75% af         

      stigningen på reguleringsindeks for boligbyggeri.       

      Udgangspunktet er fremtidig reguleringsindekset for  

      boligbyggeri pr. 01. januar 2003, indeks 100.  

 

4.8   Ejerandelen som ønskes erhvervet skal mindst være bådens   

      længde jfr. bådens datablad. 

 

4.9   Aalborg Sejlklubs aktive medlemmer med vandplads optages på 

      venteliste til overtagelse af frie andele. 

      Bådudvalgets bestyrelse tildeler primært andelen til den  

      som har stået længst på ventelisten. 

      Bestyrelsen kan afvige herfor under hensyntagen til den  

      i hallen samlede pladsmæssige situation.  

      Aktive medlemmer med vandplads har fortrinsret også i 

      forhold til aktive medlemmer som er med i havnens øvrige 

      haller.     

      Ønske om optagelse rettes til bådhalsudvalgets bestyrelse.   

      Gebyr for optagelse på venteliste udgør kr. 200,-. 

      Gebyrkvitteringen udgør dokumentation herfor. 

      Ved udmeldelse af Aalborg Sejlklub slettes man af  

      ventelisten.       

 

4.10 En andelsejer har ret til, at overdrage sin andel til sin 

ægtefælle/samlever og deres børn. 

Medlemsskab af Aalborg Sejlklub skal erhverves af den 

overtagelsesberettiget. 

 

   



§ 5 

 

      Medlemmerne betaler samtidig med opkrævningen af       

      fællesudgifter kontingent til bådhalsudvalget. Kontingentet 

      fastsættes hvert år af generalforsamlingen. 

 

 § 6 

 

6.1   Bådhalsudvalgets øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 

  Bådhalsudvalgets generalforsamling afholdes fortrinsvis i   

      Aalborg Sejlklub. 

 

  Den ordinære generalforsamling afholdes en lørdag inden   

  udgangen af hvert års marts måned. Indkaldelsen til     

   medlemmerne til generalforsamling sker ved et brev/mail fra 

   bestyrelsen. Varslet til den ordinære generalforsamling   

  skal være mindst 14 dage og højst 28 dage. 

 

6.2   Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsordenen for   

  generalforsamlingen og forslag, der agtes fremsat til   

  generalforsamlingen, skal følge med indkaldelsen. 

 

      Det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag   

  til budget for det kommende år skal følge med indkaldelsen 

  til den ordinære generalforsamling. 

 

  Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på 

  den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt   

  til bestyrelsen i så god tid, at de kan optages på     

  dagsordnen for generalforsamlingen. 

 

 



6.3   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

      a) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 

 

      b) Årsregnskab og status med påtegning af revisor til      

         godkendelse. 

 

      c) Bestyrelsens forslag til budget for fællesudgifter i    

         indeværende år til godkendelse. 

       

      d) Fastsættelse af kontingent og indskud. 

       

      e) Godkendelse af bådopstilling i hal. 

 

      f) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. 

 

      g) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

 

  h) Behandling af indkomne forslag. 

 

  i) Eventuelt. 

 

6.4   Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel     

  stemmeflerhed efter fordelingstal, således at hver enhed i 

  fordelingstallet giver én stemme. 

  Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en   

  dirigent der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder 

  generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende   

  sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes     

  resultater. 

  Fordelingstallet er opgjort efter andelenes indbyrdes   

  størrelse. 



      Eventuelle tvister forelægges Aalborg Sejlklubs bestyrelse 

  til afgørelse. 

 

6.5   Beslutning om ændring af vedtægterne eller om væsentlige   

  forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om   

  afhændelse af væsentlige dele af disse eller om       

  bådhalsudvalgets opløsning træffes på generalforsamlingen   

  og er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af 3/4 af de     

  afgivne stemmer efter fordelingstal. 

 

6.6   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen  

      finder anledning dertil, eller når det til behandling af et 

      angivet emne, er begæret af 5 af andelsejerne. Varslet til 

      en sådan skal være mindst 8 dage og højst 28 dage. 

 

6.7   I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort   

      beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen.       

      Beretningen underskrives af dirigenten og udsendes til     

      medlemmerne. 

 

             

6.8   Bestyrelsen består af 3 medlemmer som vælges blandt    

      andelshaverne.  

      Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. 

      Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelser 

      om udførelse af sit hverv.   

      Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, 

      der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af 

      bestyrelsen. 

  

6.9   Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig   

  varetagelse af ejendommens anliggender, herunder betaling   



  af fællesudgifter som kombineret storm- og brand- samt   

   grundejerforsikring og almindelig vedligeholdelse. 

  Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på      

  fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne     

  indtægter, herunder de af andelsejerne afkrævede bidrag til 

  fællesudgifter. Bidragene afkræves med 1 måneds varsel. 

 

6.10  Administrationsudgifterne skal holdes på lavest mulige   

  niveau. 

 

6.11  Bådhalsudvalgets regnskab revideres af den valgte revisor. 

 

6.12  Revisor har ret til at efterse alle regnskabsbøger og   

  beholdninger og kan fordre enhver oplysning som han finder 

  er af betydning for udførelsen af sit hverv. 

 

6.13  Bådhalsudvalgets regnskabsår er kalenderåret. 

 

§ 7 

 

7.1   Bådhallen må kun anvendes til opbevaring af andelsejernes   

  både, master og bådstativer. 

  I sejlsæsonen til parkering for andelsejernes biler. 

       

7.2   Bestyrelsen udarbejder forslag til bådopstilling i hal.   

      Den enkelte andelsejer skal tåle overlap fra andre både. 

 

7.3   Såfremt en andelsejer ikke ønsker at anvende sin andel kan 

  den udlånes via bådhalsudvalgets bestyrelse jævnfør     

  bådhalsudvalgets venteliste. 

  Senest efter 5 års udlån er man forpligtet til at afhænde  

      sin andel såfremt der kan anvises en køber. 

 



 § 8  

 

  Andelsejerne må ikke foretage nogen form for bygnings- og   

  installationsmæssige ændringer uden efter fælles     

  beslutninger. 

 

 § 9 

 

  Bådhalsudvalget forpligtes alene ved underskrift af     

  samtlige andelsejere. Prokura kan meddeles. 

 

      Bådhalsudvalgets midler skal være anbragt på betryggende   

  måde f. eks. i bank med konto i bådhalsudvalgets navn eller 

   i statsobligationer.  

 

 § 10 

 

  Andelene kan ikke pantsættes eller gøres til genstand for   

  nogen form for udlæg m.v.  

 

      Bådhalsudvalget hæfter kun for sine forpligtelser med den  

      til bådhalsudvalget enhver tid tilhørende formue. Det   

  påhviler ikke bådhalsudvalgets medlemmer eller bestyrelse   

  nogen personlig hæftelse for bådhalsudvalgets gæld. 

 

 

  Vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 2014  


