
LEMVIG TRÆSKIBSLAUG 
 

Foreningens navn: LEMVIG TRÆSKIBSLAUG 
 
Laugets hjemsted: Lemvig Havn                                                                                                                               
.  
Lemvig Træskibslaug har som formål: 
 

1. At fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer og kopier heraf under videst mulig 
hensyntagen til disses kulturhistoriske værdi. 

 
2. At medvirke til, at fartøjerne vedligeholdes i overensstemmelse med historiske og 

håndværksmæssige traditioner, og gennem gensidig vejledning og støtte at fremme 
sømandskab og glæden ved at sejle. 

 
3. At fartøjerne sikres liggeplads og tilhørende faciliteter herunder Beddingen i et 

kommunalt ejet område af havnen, hvorved livet og atmosfæren i havnen kan 
fastholdes og udvikles til glæde for byens borgere og turister. 

 
4. At fremme det maritime miljø i Lemvig Havn gennem dialog og debat, og gennem 

samarbejde med havnens øvrige brugere, interesserede borgere, politikere, samt lokale 
institutioner og erhvervsdrivende. 

                                       
5. At formidle information og synspunkter vedrørende kystkultur, havnemiljø og 

træskibe gennem samarbejde med foreninger med beslægtede formål i andre havne og 
på landsplan med TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN. 

 
Medlemmer: 
Alle som vil medvirke til, at styrke et aktivt maritimt miljø i Lemvig og som kan tilslutte sig 
Laugets formål kan optages som medlemmer.   
                                                                                        
Lauget har 2 kategorier af medlemmer. 

1. Repræsentanter for fartøjer der er optaget på Træskibslaugets fartøjsliste.  
2. Alle med interesse for Laugets formål kan optages som personlige medlemmer. 
 

Optagelse som medlem under punkt 1 kræver indsendelse af fartøjsskema og optagelse kan ske når 
fartøjet er godkendt af Laugets bestyrelse. 

 
Medlemmerne kan få deres fartøjer optaget på fartøjslisten efter følgende kriterier: 

1. at der er tale om et ældre brugs- eller lystfartøj eller en materiale-ægte kopibygning.  
2. at rigningen er i overensstemmelse med skibstypen, hvis fartøjet er sejlførende.  
3. at ejeren (fartøjsrepræsentanten) udfylder Laugets fartøjsoplysningsskema, samt erklærer sig 

enig i Laugets formål.  
4. at fartøjet til enhver tid er ansvarsforsikret.  

  
Et medlem der ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget på 
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af Lauget. 

 
 
 
 



Generalforsamling: 
 
Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år, senest i april måned, og indkaldes skriftligt senest 30 
dage før. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år. (Evt. kommercielle 

aktiviteter skal berettes i et særskilt afsnit) 
3. Regnskabet forelægges til godkendelse. 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. 
7. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. 
 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være 
medlem af bestyrelsen. Dirigenten skal påse at der bliver ført referat af generalforsamlingen. 
Referatet underskrives af dirigenten og den nye bestyrelse. 

 
Forslag til behandling under punkt 4 skal skriftlig og i underskrevet stand tilstilles formanden senest 
14 dage før generalforsamlingen. 

 
Adgang til generalforsamlingen har kun de i vedtægterne to kategorier af medlemmer, som har 
betalt kontingent, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. 

 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer som har betalt kontingent. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.  

 
Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller når mindst halvdelen af 
bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt anmoder herom.  

 
Mellem ordinær og ekstraordinær generalforsamling har medlemmer, der er indmeldt efter den 
ordinære generalforsamling ingen stemmeret. 

 
Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer, en suppleant 
og en revisor på valg. (Rækkefølgen findes første gang ved lodtrækning). Valg til bestyrelsen er 
gældende i 2 år.  
Formanden og næstformanden kan ikke være på valg samme år. 
 
Bestyrelse: 
 
Lauget ledes af en bestyrelse, som består af fem medlemmer, hvoraf mindst tre repræsenterer                   
hvert deres fartøj. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger der er nødvendige for    
Laugets virke. 
      



Tegning og hæftelse: 
 
Lauget forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren eller formanden og to 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Lauget hæfter alene med sin egenkapital. Der påhviler ikke laugets medlemmer eller bestyrelse 
nogen personlig hæftelse. 
 
Regnskabsår: 
 
Laugets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører medlemskartoteket og 
regnskabet. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning, og revideret 
regnskab og status forelægges af kassereren på generalforsamlingen. 
 
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes følgende års kontingent. 
Laugets korrespondance sker primært pr. e-mail. 
 
Vedtægtsændringer: 
 
Ændringer af nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages af 2/3 af 
generalforsamlingens stemmer, på to hinanden følgende lovligt varslede generalforsamlinger, 
afholdt med mindst en og højest to måneders mellemrum. 
 
Laugets opløsning: 
 
Beslutning om Laugets ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. 
 
Efter Laugets bo er gjort op, tilfalder resterende aktiver foreninger/fonde med beslægtede formål. 
 
En sådan forening/fond udpeges efter indstilling fra bestyrelsen og med den opløsende 
generalforsamlings godkendelse. 
 
 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d…………………………………. 
 
 
Dirigent:…………………………………………….. 
 
  
 
 
 
 
 
                   
 
 


