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Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie.
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§ 1.
Navn, hjemsted og stander

Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, der forkortes K.A.S.

Klubben er stiftet den 13. marts 1891 og har hjemsted i Københavns Kommune.

Klubbens stander er hvid med rødt kors og med en femtakket stjerne i øverste 
inderfelt.

§ 2. 
Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at fremme amatørsejlads ved  

• at give de medlemmer, som ønsker det, lejlighed til under kyndig vejledning at 
uddanne sig i sejlads, såvel i praksis som i teori.  

• at holde medlemmerne orienteret om emner, der er relevante for sejlere, gennem 
kurser, foredrag mv. 

• at anskaffe og vedligeholde klubbåde, der er egnede til undervisning i praktisk 
sejlads, og som kan anvendes til kapsejlads og tursejlads.  

• at give medlemmer med tilstrækkelig kyndighed adgang til at føre klubbens 
både. 

• at foranstalte kapsejladser og tursejladser. 

• at drive bådplads(er) til vinteropbevaring af klubbens og medlemmernes fartøjer. 

• at medvirke til at skaffe havneplads og havnefaciliteter til klubbens medlemmer.

Stk. 2. Klubben kan udføre ovennævnte aktiviteter alene, i samarbejde med andre 
eller i selskabsform.

§ 3. 
Dansk Sejlunion

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion. Klubben og dens medlemmer er pligtige at 
overholde unionens vedtægter, så længe Dansk Sejlunion er sejlsportens nationale 
myndighed. 
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§ 4. 
Optagelse, udmeldelse og eksklusion af medlemmer.

Stk. 1. Enhver kan skriftligt ansøge om medlemskab af klubben.

Stk. 2. Klubben har følgende afdelinger:

• Aktivafdeling 
I denne afdeling kan optages enhver over 15 år.

• Ungdomsafdeling 
Varetages af KØS-sejlsport, som er en selvstændig ungdomssejlklub, som 
støttes af de tre ”moderklubber” K.A.S., Øresunds Sejlklub Frem og Sejlklubben 
Sundet. KØS-Sejlsport optager medlemmer mellem 8 og 25 år. Ved overførsel 
af medlemsskabet til K.A.S. regnes klubanciennitet fra indmeldelsen i KØS-
Sejlsport.

• Passivafdeling 
I denne afdeling kan optages enhver, der udelukkende ønsker at støtte klubbens 
formål og virksomhed. 
Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger og optjener ikke 
klubanciennitet. Skift mellem passivt og aktivt medlemskab kan kun ske med 1 
måneds varsel til den 1. april.

Stk. 3. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der har gjort sig skyldig i adfærd, 
der efter bestyrelsens opfattelse berettiger dette. Der kræves 2/3 flertal i bestyrelsen 
for at ekskludere et medlem. Medlemmet skal, forinden bestyrelsen træffer sin 
afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve eksklusionen forelagt 
generalforsamlingen, der afgør sagen ved simpelt flertal.

Stk. 5. Et medlem, der 3 måneder efter 1. april eller 1. oktober ikke har betalt 
forfaldent kontingent eller som har et tilsvarende økonomisk udestående med 
klubben, der er mere end 3 måneder efter forfaldsdatoen, kan slettes som medlem.

§ 5. 
Kontingenter og gebyrer mv.

Stk. 1. Nye aktive medlemmer betaler ved indmeldelse i klubben et 
indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 
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Stk. 2. Det årlige kontingents størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3. Nedsat kontingent betales af følgende kategorier:

• Aktive medlemmer, der bor i en afstand af mere end 50 km i fugleflugtslinje fra 
klubbens adresse eller i udlandet, betaler 1/2 kontingent.

• To samlevende medlemmer kan tegne familiemedlemskab. Kontingentet er 1 
1/2 gange aktivt medlemskab.

• Aktive medlemmer, der er fyldt 65 år eller har opnået førtidspension og har 
været medlem af klubben de nærmest forudgående 25 år, kan ved skriftlig 
ansøgning til bestyrelsen få nedsat kontingentet til 1/3.

• Medlemmer, der er under en SU-berettiget uddannelse, betaler 1/2 kontingent 
mod forevisning af gyldigt studiekort eller lignende. Nedsættelsen gælder for et 
år ad gangen. 

• Passive medlemmer betaler 1/3 kontingent.

• Alle aktive medlemmer kan skriftligt ansøge bestyrelsen om nedsat kontingent. 
Bestyrelsen kan bevilge en sådan nedsættelse for ét år ad gangen.

• Æresmedlemmer og aktive medlemmer med mindst 50 års medlemskab er 
kontingentfrie.

Stk. 4. Kontingentet for aktive medlemmer opkræves halvårligt forud med forfald 1. 
april og 1. oktober. Kontingent for passive medlemmer opkræves helårligt.

Stk. 5. Ved overskridelse af betalingsfrister opkræves gebyr, hvis størrelse 
fastsættes af bestyrelsen. Et medlem, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage 
i klubbens aktiviteter eller benytte klubbens faciliteter før restancen samt gebyr er 
indbetalt. Bestyrelsen er forpligtet til at søge alle restancer inddrevet.

§ 6. 
Regnskab, årsberetning og revision

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsregnskab for det forløbne år 
og status pr. 1. januar til revisorerne. Årsregnskabet og status forelægges med 
revisorernes påtegning generalforsamlingen til godkendelse.
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Stk. 3. Bestyrelsens årsberetning, der også skal indeholde årsregnskab samt 
budget skal være tilgængeligt for medlemmerne ved fremæggelse i klubhuset og på 
klubbens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Klubbens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, 
der vælges af generalforsamlingen. Denne revisor skal påse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af klubbens regnskab og finansielle stilling.

Stk. 5. Klubbens revision består desuden af to kritiske revisorer, der vælges af 
generalforsamlingen, blandt klubbens aktive medlemmer, for to år af gangen 
med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse, at bestyrelsen har 
disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det, af bestyrelsen, 
godkendte budget. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant for de 
kritiske revisorer. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

§ 7. 
Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed i alle anliggender, 
afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen annonceres ved e-mail, 
opslag på hjemmesiden samt opslag i klubhuset med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 2. Stemmeret har alle aktive myndige medlemmer, som har været medlem i 
mindst 2 måneder.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af 
bestyrelsen.

Stk. 4. Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet, der undertegnes af 
dirigent og referent, bringes i medlemsbladet eller fremlægges i klubhuset og på 
klubbens hjemmeside. 

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 
punkter:
 a. Valg af dirigent og referent
 b. Godkendelse af dagsorden
 c. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
 d. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
 e. Godkendelse af budget samt fremlæggelse af planer for det kommende
 år
 f. Behandling af indkomne forslag
 g. Godkendelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
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 h. Valg af formand
 i. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 j. Valg af ekstern revisor samt kritisk revisor og suppleant for kritisk revisor.
 k. Eventuelt

Stk. 6. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om hvilke 
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og hvorvidt disse er villige til genvalg. 
Indkaldelsen skal desuden så vidt muligt indeholde bestyrelsens forslag til eventuelle 
nyvalg.

Stk. 7. Forslag fra medlemmer til behandling under dagsordenens punkt e. skal 
være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Stk. 8. Forslag til behandling under dagsordenens punkt e. skal udsendes til alle 
medlemmer senest sammen med indkaldelsen.

Stk. 9. Der kan ikke på generalforsamlingen stilles nye forslag. Dog kan der 
stilles og behandles ændringsforslag til allerede stillede forslag under punkt e. på 
dagsordenen. Sådanne ændringsforslag skal normalt sættes til afstemning, før der 
stemmes om forslaget.

Stk. 10. På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed blandt 
de afgivne stemmer. Herfra undtages:
 a. Forslag til vedtægtsændringer, der kræver 2/3 af de afgivne stemmer for   
 vedtagelse.
 b. Forslag til klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub,   
 se § 10.
 

§ 8. 
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder 
det fornødent, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer anmoder om 
det med motiveret forslag til bestyrelsen. 
I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling holdes senest 1 
måned efter anmodningens fremsættelse. Ekstraordinær generalforsamling skal 
indkaldes med mindst 14 dages varsel og skal indeholde en dagsorden.

Stk. 2. Afstemningsregler mv. følger bestemmelserne i § 7.
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§ 9. 
Bestyrelse 

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 9 aktive myndige medlemmer.

Stk. 2. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingenfor en periode af 2 år.

Stk. 3. De øvrige 8 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, idet 
halvdelen vælges hvert år. Bestyrelsessuppleanter vælges for ét år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. I tilfælde, hvor der er opstillet flere kandidater end der er 
bestyrelsesposter at besætte, stemmes der om hver enkelt kandidat. I tilfælde af 
stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 4. Hvis flere end to bestyrelsesmedlemmer fratræder, indkalder bestyrelsen til 
nyvalg på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en kasserer. 

Stk. 6. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg og udpeger formænd til disse. 
Der skal altid nedsættes et skoleudvalg, et fartøjsudvalg, et bådpladsudvalg og 
et kapsejladsudvalg. Formændene kan være bestyrelsesmedlemmer eller aktive 
myndige medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af dens 
medlemmer er til stede, deriblandt formand eller næstformand. Beslutninger tages 
med simpel stemmeflerhed, se dog stk. 13 og 14. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Stk. 8. Klubben tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner kræves 
dog underskrift af både formand og kasserer. Anliggender, der vedrører køb, salg 
eller pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. 
Efterfølgende tiltag tegnes af formanden, næstformanden og kassereren.

Stk. 9. Bestyrelsen kan bemyndige enkelte bestyrelsesmedlemmer til at tegne 
klubben over for bestemte myndigheder, institutioner eller enkeltpersoner.

Stk. 10. Bestyrelsen kan uddelegere særlige opgaver eller beføjelser til aktive, 
myndige medlemmer eller ansatte efter givne instrukser. 

Stk. 11. Bestyrelsen kan ansætte fornøden medhjæp til at forestå klubbens daglige 
arbejde efter bestyrelsens retningslinier.
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Stk. 12. Bestyrelsen administrerer klubbens værdier med ansvar over for 
medlemmerne i klubbens navn og for dennes regning. For forpligtelser, der er 
påtaget på klubbens vegne, hæfter alene dennes formue, og der kan derfor ikke 
gøres krav gældende mod klubbens medlemmer.

Stk. 13. Bestyrelsen kan med mindst 2/3 flertal udnævne æresmedlemmer.

Stk. 14. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke varetager sine opgaver, kan bestyrelsen 
med mindst 2/3 flertal fritage den pågældende for bestyrelseshvervet.

Stk. 15. Der afholdes som minimum 8 bestyrelsesmøder årligt

§ 10. 
Klubbens opløsning

Stk. 1. Beslutning om klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub 
kan kun tages på en generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. For vedtagelse kræves, at mindst 20% af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Stk. 3. Hvis der ikke er mødt det i stk. 2 krævede antal stemmeberettigede 
medlemmer frem, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til 
afholdelse inden 6 uger. Alle forslag på denne ekstraordinære generalforsamling 
kræver almindelig stemmeflerhed for vedtagelse.

Stk. 4. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens formue tilfalde dansk sejlsport efter 
den afsluttende generalforsamlings detaljerede bestemmelse herom.

§ 11. 
Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2022 og 
erstatter de hidtidige af 20. marts 2013. De træder i kraft umiddelbart.
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