
Love for skipperforeningen i Rønne af 1883. 

 

§1 

Foreningens navn og formål. 

Foreningens navn er skipperforeningen i Rønne af 1883 

§2 

Foreningens formål er at samle alle Bornholms navigatører, støtte yngre søfolks uddannelse 
til navigatører i det omfang, foreningens midler rækker, samt udbrede kendskabet til især 

bornholmsk søfart før og nu. 

§3 

Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er øverste myndighed, og for den står bestyrelsen til ansvar. Forslag til 
lovændringer skal altid forelægges ved en generalforsamling. 

§4 

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Ekstraordinær 
generalforsamling kan indkaldes, når ¾ af medlemmerne indsender en liste med navne. 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når det er 
fornødent. 

§5 

Generalforsamlingen åbnes ved formanden, forhandlingerne optegnes i en 
forhandlingsprotokol, der underskrives af den tilstedeværende bestyrelse og dirigenten. 

§6 

Generalforsamlingens dagsorden. 

1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning. 
3) Kassererens beretning. 
4) Forslag fra bestyrelsen. 
5) Indkomne forslag. 
6) Valg til bestyrelse 
7) Eventuelt. 

§7 

Forslag til lovændringer skal altid forelægges en ordinær generalforsamling, og dens ordlyd skal være bragt 
til medlemmernes kendskab mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdelse. På generalforsamlingen skal 
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være repræsenteret, og ¾ af de afgivne stemmer være for 

forslaget for at få det godkendt. Det er ved lovligt forfald tilladt at afgive skriftlig stemme til et andet 



medlem med stemmeret. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, kan 
bestyrelsen afgøre om der: 

a) Skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 12 
stemmeberettigede medlemmer stemmer for lovændringen, eller 

b) Inden en måned udsende stemmesedler til samtlige medlemmer, og disse skal være 
tilbagesendt inden en måned. 

 

Ved alle andre afstemninger kræves kun simpelt flertal. Hvis stemmerne står lige afholdes omvalg. 

§8 

 

Forslag eller klager, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må være indsendt skriftligt til 
formanden eller sekretær senest den 2. december. 

§9 

Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som skiftevis afgår hvert andet år. Formanden og 
kasserer afgår dog ikke samtidigt. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Til førelse af og kontrol med 

foreningens regnskab vælges henholdsvis 1 kasserer og 2 kasserersuppleanter. 

§10 

Bestyrelsen, revisorer og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen 
vælger af sin midte kasserer og sekretær. 

§11 

Formanden åbner bestyrelses. Og medlemsmøder og påser, at de foregår efter vedtagne love og 
bestemmelser i rette forståelse under ansvar over for generalforsamlingen. Er formanden forhindret 

indtræder næstformanden i alle hans rettigheder og pligter. 

§12 

Bestyrelsesmøder afholdes, når flertal af bestyrelsen anser det nødvendigt, og indvarsles af formanden. 
Udebliver et medlem af bestyrelsen fra mødet, indtræder 1. suppleant. 

§13 

Kassereren er ansvarlig for kassens midler. Formanden og revisorer har til enhver tid ret til at kontrollere 
regnskab og kassebeholdning. 

§14 

Intet medlem kan erholde af kassens midler. 

§15 

Enhver reder, fører eller eksamineret styrmand på Bornholm kan blive medlem af foreningen, hvad enten 
han fører skib, sejler som styrmand eller arbejder i land. Endvidere kan som medlemmer optages personer 



med tilknytning, eller interesse for søfart, samt virksomheder med tilknytning til søfart. Optagelse af nye 
medlemmer skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ved indmeldelse betales kr. 20.- i 

indmeldelsesgebyr. Foreningens emblem bæres ved foreningens sammenkomster. 

§16 

Indskud og kontingent godkendes af generalforsamlingen. I det år, et medlem fylder 68 år, og efterfølgende 
år, betaler medlemmet delkontingent. Kontingentet betales årligt. Udebliver et medlem med kontingent, 

kræves han skriftligt af kassereren. Betaler han da ikke inden næste kontingents forfald, medfører det 
udslettelse af foreningen uden nærmere meddelelse og med tab af rettigheder. For medlemmer, der sejler 

langfart kan længere restance tilstås, såfremt bestyrelsen i forvejen er underrettet derom. 

§17 

Under sygdom og arbejdsløshed kan et medlem fritages for kontingentbetaling. Dog skal formanden først 
have de fornødne oplysninger herom. 

§18 

Hvis et medlem ikke overholder lovene eller på anden måde modarbejder foreningen, kan bestyrelsen 
midlertidigt udelukke ham af foreningen, udslettelse kan kun finde sted på en generalforsamling. 

§19 

Når et slettet medlem ønsker genoptagelse i foreningen, må han indgive skriftlig begæring herom. Denne 
vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Genoptagelse kan finde sted, når 2/3 af de mødte 

medlemmer stemmer derfor og vedkommende opfylder de forpligtigelser over for foreningen, som han 
inden udslettelsen havde unddraget sig. Han betragtes da som nyt medlem. 

§20 

Medlemmer, der slettes på grund af restance, optages som nye medlemmer på samme måde, men må 
betale restancen. 

§21 

Forretningsgangen. 

Ind- og udmeldelse sker gennem foreningens kasserer. 

§22 

Foreningens midler indsættes i de stedlige pengeinstitutter pålydende foreningens navn. 
Kassebeholdningen må aldrig overstige kr. 2000.- Indlånsbøger skal altid være i kassererens værge. 

§23 

Kassereren skal føre specificeret kassebog over indtægt og udgift. Det helårlige regnskab slutter 31. 
december. Det skal derefter være revideret og tilsendt formanden inden generalforsamlingen. Sammen 

med regnskabet sendes en liste over kontingentrestancer. Sekretæren fører en upartisk 
forhandlingsprotokol, der fremlægges på generalforsamlingen. Revisorerne skal gennemgå regnskabet og 

give det påtegning. 

§24 



Kassereren fører en protokol over medlemmerne, deres navn, bopæl og rederiernes navn og adresse. 

§25 

Der gives bestyrelsen ret til, når det anses nødvendigt, at søge juridisk bistand. 

§26 

Når et medlem afgår ved døden, skal bestyrelsen iagttage almindelig høflighed for kassens midler. 
Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til på foreningens vegne at iagttage samme høflighed over for 
udenforstående, der har tilkendegivet interesse for foreningen. Fanen vises kun ved medlemmers 

begravelse efter aftale med de efterladte. Endvidere ved arrangementer hvor foreningen deltager, f.eks. 
ved mindegudstjeneste, jubilæer o.l. 

§27 

Bopælsforandring skal altid meddeles kassereren. 

 

Således vedtaget på generalforsamling d. 29. januar 1999. 

 


