Kerteminde, 4. marts 2012.
Vedtægter for ”Træskibsforeningen FOK”
§ 1. Foreningens navn er ”Træskibsforeningen FOK”
§ 2. Foreningens formål er at arbejde for et miljø for træskibe i Kerteminde gamle havn.
Med henblik på dette indgår foreningens bestyrelse i forhandlinger med Kerteminde kommune i
sager vedrørende denne type skibes vilkår i Kerteminde gamle havn.
Det er foreningens politik at arbejde for, at kajområdet langs Dosseringen forbeholdes ombyggede
kuttere, veteranskibe og lystbåde med træskrog og at bevare miljøet på Dosseringen.
Foreningen varetager medlemmernes interesser generelt, men går ikke ind i enkeltsager. F.eks.
tildeling af havnepladser.
Foreningen driver klubhuset, Dosseringen 19, Kerteminde.
Foreningen skal drive en kollektiv ansvarsforsikring for medlemmerne
Foreningen restaurerer, vedligeholder og bruger fiskejollerne ”NG 259” og ”Vilhelm” (som er
foreningens ejendom) i bedst mulig overensstemmelse med tradition og bevaringsinteresser.
§ 3. I foreningen kan optages ejere af ombyggede kuttere eller andre tidligere brugsfartøjer, samt
skibe med træskrog, der anvendes til lystsejlads. Endvidere optages personer med interesse for
foreningens formål. Optagelse skal ske med den samlede bestyrelses godkendelse. Eksklusion af et
medlem skal varsles skriftligt af bestyrelsen sammen med indkaldelsen til en generalforsamling og
vedtages på denne af et flertal af de stemmeberettigede.
§ 4. Foreningens regnskab skal revideres af en revisor, der udpeges på den ordinære
generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det skal klart fremgå af det årlige regnskab,
hvilke indtægter og udgifter, der skyldes bevaringen af ”NG 259” og ”Vilhelm”.
§ 5. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Marts, og indvarsles til
alle medlemmer senest 14 dage før. Dagsorden indsendes sammen med indkaldelsen. Den ordinære
generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag (Formanden i hænde senest 8 dage før generalforsaml.)
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Kun medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.
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Referatet godkendes af bestyrelsen og udsendes til medlemmerne.
§ 6. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal.
§ 7. Bestyrelsen består af formand og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er på valg på følgende
måde:
Formanden i lige år og de to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøder, afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære. Beslutning
herom kan træffes af bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er pligtig til at afholde en sådan generalforsamling senest 6 uger efter at begæring er
indgivet. Dog således at juni, juli og august ikke medregnes.
§ 9. Forslag til foreningens opløsning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling. Til opløsnings vedtagelse kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
Derudover kræves, at opløsning vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der
afholdes indenfor 2 måneder derefter. Ved opløsning af foreningen realiseres dennes aktiver og
eventuel gæld betales. Eventuelt overskydende beløb tilfalder ubeskåret ”Skibsbevaringsfonden”,
Kronborg.
§ 10. Ved salg af foreningens ejendom gælder det for fiskejollerne ”NG 259” og ”Vilhelm” - uanset
om dette sker i forbindelse med foreningens virke eller ved dennes opløsning - at Kerteminde
Museum gives forkøbsret. FOKs bestyrelse skal tilbyde museet jollerne ved et skriftligt købstilbud
og angive en tidsfrist for at gøre brug af forkøbsretten. Ønsker Kerteminde Museum ikke at
overtage jollerne, skal FOKs bestyrelse søge at afhænde jollerne til et relevant maritim-historisk
foretagende i Danmark.

Vedtaget på FOKs ordinære generalforsamling i Kerteminde, den 1. marts 2012.
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