VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VENØSUND FÆRGELAUG

§ 1.
Institutionens navn er ”Venøsund Færgelaug”.
Institutionen er hjemmehørende i Struer Kommune.
§ 2.
Institutionens formål er at bevare den bevaringsværdige bil- og passagerfærgen Venøsund.
Institutionen er forpligtiget til opretholdelse af godkendelse fra søfartsstyrelsen, så færgen som
min. kan transportere køretøjer på max. 8 tons og 12 passager pr. tur Ved færgeruten Venø –
Kleppen.
Venøsund er hjemmehørende på Venø.
§ 3.
Medlemmer af Venøsund Færgelaug er alle som betaler kontingent til Færgelauget.
Kontingentet fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling.
§ 4.
Færgelauget er en selvejende institution, hvis oprettelse og drift sker ved tilskud samt ved udlejning
af færgen Venøsund til Struer Kommune, Laugets medlemmer eller deltagere i laugets
arrangementer.
Venø færgefart har altid fuld råderet over Venøsund, når færgeriet har behov herfor.
§ 5.
Færgen kan lejes af Struer Kommune samt færgelaugets medlemmer.
Færgelauget kan desuden arrangere sejlture m.v.
Færgen skal til enhver tid min. være bemandet med den af søfartsstyrelsens krævet
bemandingsfastsættelse.
§ 6.
Institutionens formue består ved stiftelsen alene af færgen Venøsund, som lauget overtager
vederlagsfrit fra Struer Kommune.
Herudover består formuen af akkumulerede over- eller underskud.
§ 7.
I forhold til tredjemand hæfter institutionen alene med sin egenkapital. Medlemmerne af lauget
har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

§ 8.
Institutionens nettooverskud kan alene anvendes til institutionens formål.
§ 9.
Institutionens generalforsamling er institutionens øverste myndighed i alle anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel ved opslag på Venøfærgen, i
Venøposten samt i institutionens nyhedsbrev.
Forslag som medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som har betalt det senest fastsatte
medlemskontingent forud for generalforsamlingen.
Hvert år på den ordinære generalforsamling skal som minimum behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, godkendt af bestyrelsen.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesformand – i lige år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 i lige år og 2 i ulige år.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt.
§ 10.
Institutionen ledes af en bestyrelse som består af 5 personer – 1 bestyrelsesformand samt 4
bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælger for 2 år ad gangen.
Bestyrelsesformanden vælges i lige år og derudover vælges 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Struer Kommune har ret til at udpege et 6. bestyrelsesmedlem, såfremt dette måtte ønskes af
kommunen.
§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller såfremt mindst
25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom.
§ 12.
Bestyrelsen drager omsorg for overholdelse af institutionens forpligtelser, samt opretholdelse af
institutionens rettigheder.
Bestyrelsen er bemyndigede til at optage nødvendige lån, og sørger for rettidigt betaling af
låneydelser.

§ 13.
Institutionen tegnes af formanden i forening med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 14.
Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
Institutionens regnskaber revideres af en generalforsamlingsvalgt intern revisor.
§ 15.
Vedtægtsændringer kan alene foretages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringer skal efterfølgende, godkendes af Struer Kommune for at være retsgyldige.
§ 16.
For opløsning af institutionen skal beslutning herom vedtages på to på hinanden følgende ordinære
generalforsamlinger, begge med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Ved opløsning af institutionen tilfalder såvel færgen Venøsund som institutionens øvrige formue
Struer Kommune.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 31. januar 2011.
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