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VEDTÆGTER FOR TISVILDELEJE BÅDELAUG 

 

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 

1.1 Bådelaugets navn er Tisvildeleje Bådelaug 

1.2 Bådelaugets hjemsted er Tisvildeleje 

1.3 Bådelaugets formål er at virke til gavn for medlemmernes oplæg af både på Tisvildeleje strand. 

Herunder at indgå aftale med skovvæsenet om både på et nærmere bestemt område af den af 

Staten tilhørende strand, og drage omsorg for at medlemmer af Tisvildeleje Bådelaug 

overholder vilkårene for denne aftale samt, at Bådelaugsordningen fungerer bedst muligt.  

 

2. MEDLEMMER 

2.1  Som medlem af Bådelauget kan optages enhver person, der har, eller har til hensigt inden 

udløbet af det pågældende kalenderår at få, fritidsbåd oplagt på bådpladsområdet, hvor kun 

medlemmer af Tisvildeleje Bådelaug har ret til bådoplæg. Optagelse af nye medlemmer kan 

kun ske indenfor den aftalte kvota med skovvæsenet 

2.2 Et medlem kan overgå fra aktivt medlemskab til passivt medlemskab, når medlemmet er fyldt 

65 år og har været medlem i mindst 5 år. Passivt medlemskab indebærer alene ret til brug af 

Bådelaugets hus på lige vilkår med lavets øvrige medlemmer. Bådoplæg på stranden, samt 

stemmeret ved generalforsamlingen bortfalder. 

2.3  Ved et medlems død kan medlemmets ægtefælle eller livsarving indtræde i afdødes sted. For 

at indtræde som passivt medlem skal 65-års reglen fortsat være opfyldt. Hvis afdøde medlem 

er passivt medlem ved sin død, opretholder  arvingen passivt medlemskab, indtil der forefindes 

ledigt bådeoplæg. 

 

3. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER  

3.1 Hvert medlem har ret til at oplægge én åben båd på bådpladsområdet i overensstemmelse 

med, de i overenskomsten fastlagte, betingelser. Indenfor bådpladsområdet skal 

medlemmernes både anbringes på de, af  Bådelauget, tildelte pladser. Bytte må ikke finde sted 

uden bestyrelsens godkendelse 

3.2 Både med mast må alene oplægges i perioden  1/4 – 31/10 og skal hvert år fjernes ved ejerens 

foranstaltning. 

3.3 Øvrige både må oplægges hele året 

3.4 Såfremt både med mast ikke er fjernet 31/10, er Bådelauget  berrettiget til for ejerens regning 

at lade sådanne både fjerne og anbringe på et,  af Gribskov kommune eller Skovdistriktets, 

anvist sted . Alt for ejerens risiko og regning. Den samme ret skal Bådelauget have, hvis et 

medlems båd efter Bådelaugets skøn henligger på området som vrag, eller i en for almenheden 

farlig eller generende tilstand. Ligeledes gælder hvis en båd ligger på en anden plads end den 

anviste. Bådelauget skal i så fald give vedkommende ejer en frist til afhjælpning på 1 måned 

ved meddelelses i brev. 
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4. MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER 

4.1 Samtidig med medlemmets optagelse i Tisvildeleje Bådelaug udleveres et eksemplar af 

overenskomsten med skovvæsenet, som medlemmet forpligter sig til at efterleve 

4.2 Hvert medlem er pligtig til samtidig med indmeldelsen at betale et indmeldelsesgebyr, samt 

hvert år en årsafgift for det pågældende regnskabsår, og en årlig afgift til skovvæsenet. De to 

førstnævnte beløbs størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Er de nævnte beløb 

ikke indbetalt inden én måned fra påkrav, er Bådelaugets bestyrelse berrettiget til at inddrage 

den pågældendes medlemskab og i stedet optage et nyt medlem i Bådelauget. Medlemskab i 

Tisvildeleje Bådelaug er en betingelse for, at båd kan henlægges på bådpladsområdet. 

4.3 Hvert medlem skal medvirke til, at ro og orden opretholdes på området. Dels ved selv at sørge 

for egne forhold, dels ved i fællesskab med andre medlemmer at sørge for ordnede forhold 

opretholdt for hele Bådelaugets område. 

4.4 Hvert medlem skal sørge for, at hans båd henlægges på det tildelte sted, og at den ikke ved sin 

tilstand, herunder vedligeholdelsestilstand, er til ulempe og fare for andre (jfr  3.4) 

4.5 Hvert medlem er pligtig til, at sørge for, at hans båd, når den er henlagt i området altid er 

forsynet med Tisvildeleje Bådelaugs mærke. 

4.6 Når et medlem har benyttet ophalerspil skal wiren være tilbagetrukket og krogen fastgjort til 

spillet, som skal efterlades aflåst, og således at ingen kan komme til skade ved ophalerspillet. 

 

5. BÅDELAUGETS DAGLIGE LEDELSE 

5.1 Tisvildeleje Bådelaug ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges blandt medlemmer af 

generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Hvert år afgår de/det ældste af bestyrelsens 

medlemmer, således at der hvert år sædvanligvis kun vælges et nyt bestyrelsesmedlem. De to 

første år sker afgang ved lodtrækning. Den af hele forsamlingen valgte medlem er formand. 

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. 

5.2 Samtidig vælges 2 suppleanter til bestyrelsen 

5.3 Får et medlem af bestyrelsen i løbet af året forfald, uden at suppleant kan træde ind, supplerer 

den øvrige bestyrelse sig med gyldighed til næste ordinære generalforsamling. 

 

6. GENERALFORSAMLINGEN 

6.1 Generalforsamlingen er Tisvildeleje Bådelaugs øverste ledelse 

6.2 Adgang til at deltage i generalforsamlingen har ethvert stemmeberettiget  medlem af 

Tisvildeleje Bådelaug 

6.3 Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der aktuelt er tildelt en bådplads og, som har 

betalt de i 4.2 omhandlende afgifter mv. for det løbende år. 

6.4 Hvert stemmeberettigede  medlem har én stemme. Stemmeretten kan kun udøves ved 

personligt fremmøde. Et stemmeberettiget medlem kan dog ifølge skriftlig fuldmagt afgive 

stemme for ét fraværende medlem 

6.5 På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel flerhed blandt de fremmødte. Til alle 

spørgsmål om ændring af Tisvildeleje Bådelaugs vedtægter eller ophævelse af Bådelauget skal 

der dog kræves et flertal på 2/3 af de tilstedeværende, som skal udgøre mindst ½ af 

Bådelaugets stemmeberettigede medlemmer.  
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Er ikke mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer tilstede under afstemningen om 

vedtægtsændring eller ophævelse, skal ny generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages 

varsel; forslaget om vedtægtsændring eller ophævelse kan dér vedtages med 2/3 ´s 

stemmeflerhed uden hensyn til, hvor mange stemmeberettigede, der er tilstede. 

6.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke behøver være medlem af Bådelauget. 

6.7 Generalforsamlingen afholdes normalt i Laugshuset ved Tisvildeleje strand 

6.8 Ordinær generalforsamling skal afholdes en weekend i maj måned 

6.9 Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af formanden eller af et flertal af 

bestyrelsesmedlemmerne, desuden kan ¼ af samtlige medlemmer begære indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling 

6.10 Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved almindeligt brev til hvert enkelt medlem. Varslet 

skal være mindst 1 måned. 

 

7. DAGSORDEN FOR ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER 

7.1 Dagsordenen for ordinære generalforsamling skal indeholde følgende emner: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af beretningen 

4. Bestyrelsens regnskabsaflæggelse 

5. Godkendelse af regnskabet 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisor og suppleant 

8. Fastsættelse af bidrag til Bådelauget 

9. Forslag fra bestyrelsen 

10. Forslag fra medlemmer 

11. Eventuelt 

7.2 Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til formanden senest 31/3. Indkaldelse til  

Generalforsamlingen skal indeholde en kort angivelse af eventuelle forslag under pkt 9 og 

10. Emner, der drøftes under pkt 11 – Eventuelt, kan ikke gøres til genstand for afstemning 

eller beslutning. 

 

8. REGNSKABSÅR 

8.1 Bådelaugets  regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af 

generalforsamlingen valgt revisor 

 

9. TISVILDELEJE BÅDELAUGS OPHØR 

9.1 Ved Bådelaugets ophør skal Bådelaugets eventuelle formue tilfalde Gribskov Kommune til 

anvendelse til forbedring af strandforholdene omkring molen ved Tisvildeleje strand 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Vedtaget som Tisvildelejes Bådelaugs første vedtægter på den stiftende generalforsamling den 9. 

november 1985. 

Ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 28. juni 1987, og på ekstraordinær genralforsamling 

den 17. juni 1999, samt på ordinær generalforsamling  den 1. maj 2010 

 

 


