




Slk. 6. Det er ikke Foreningens formål at udleje med fortjeneste for øje, men ved fastsættelse af den 

r

årlige sats for leje af havnearealerne indgår det i Foreningens formål at tage højde for f emtidige 

større vedligeholdelsesarbejder, hovedistandsættelser, nyanlæg og forbedringer på havnearealerne 

på basis af en løbende I 0-årsplan. 

Stk. 7. Det er ikke foreningens formål at drive, vedligeholde og forny installationer i de enkelte 

havne såsom travelifte. spoITiste, mastekraner, ophalerspil, masteskure, jollekraner, klubhuse og 

toiletbygninger. Dette varetages af de enkelte medlemsklubber. 

§ 5.

Stk. 1. foreningens medlemmer er alle, der er aktive medlemmer af en eller f1ere afMedlemsklub

berne. 

Srk. 2. Ophører medlemskab af en Medlemsklub, ophører medlemskabet af foreningen automatisk. 

§ 6.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed udgøres af en bestyrelse (efterfølgende betegnet "Bestyre!- 

sen"). 

Stk. 2. Bestyrelsen består af en repræsentant for hver Medlemsklub. Denne repræsentant skal være 

formanden eller et bestyrelsesmedlem, som udpeges af den respektive Medlemsklubs bestyrelse. 

Bestyrelsen varetager også den daglige ledelse af Foreningen. 

Stk. 3. Såfremt en Medlemsklubs repræsentant udtræder af bestyrelsen i Medlemsklubben eller en 

Medlemsklub ønsker at skifte sin repræsentant, udpeger den respektive Medlemsklubs bestyrelse 

snarest muligt en ny repræsentant til Bestyrelsen. 

Stk. 4. Formandsposten i Foreningen går på skift mellem Medlemsklubberne, således at formands

perioden udgør en toårig periode. En Medlemsklub, der skal overtage formandsposten, kan vælge at 

lade den gå videre til den næste Medlemsklub i rækkefølgen. 

Stk. 5. Formanden indkalder i samarbejde med administrationen til bestyrelsesmøderne og leder 

dem. Administrationen fører Foreningens protokol. 
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Srk 6 Bestyrelsens beslutninger og afgørelser tilstræbes foretaget i enstemmighed. Hvis det ikke er 

muligt, træffes Bestyrelsens beslutning ved simpelt stemmeflertal, jævnfør§ 8. 

Stk 7. Bestyrelsen kan efter høring i Medlemsklubbernes bestyrelser ansætte lønnet hjælp til vare

tagelse af Foreningens daglige drift. Ved ansættelse af lønnet hjælp skal bestyrelsen sikre sig, at 

denne er uvildig i forhold til Medlemsklubberne og derfor ikke varetager nogen form for bestyrel

sespost eller ansættelse i en eller flere af Medlemsklubberne eller i en forening, som drives af en 

eller flere Medlemsklubber. 

Stk. 8. Bestyrelsen skal sikre, at medlemmerne af Medlemsklubbernes bestyrelser på et årligt møde 

i april orienteres om ANF's virke og økonomi. Bestyrelsen skal desuden udarbejde materiale om 

ANF's virke og økonomi til brug på Medlemsklubbernes generalforsamlinger. 

§ 7,

Stk. 1. Bestyrelsen indkaldes hvert år i februar til det årlige regnskabsmøde. Indkaldelsen sker via 

email med minimum 14 dages varsel og med følgende dagsorden, som inklusive bilag udsendes 

sammen med indkaldelsen: 

1. Opgørelse over Medlemsklubbernes stemmetal, jævnfør§ 8

2. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

3. Indkomne forslag fra Medlemsklubberne/Bestyrelsen (indsendes senest 15. januar)

4. Godkendelse af indeværende års sats for leje af vandarealer (bloklejesats)

5. Godkendelse af budget for det indeværende år

6. Godkendelse af overordnede principper for budget for det efterfølgende år

7. Valg af formand (hvis relevant)

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Stk. 2. Et ekstraordinært bestyrelsesmøde kan til enhver tid indkaldes af Bestyrelsen eller når en 

Medlemsklub skriftlig stiller krav herom til administrationen. Et ekstraordinæ1i bestyrelsesmøde 

indkaldes via e-mail med minimum 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og 

eventuel uddybning af punkter i dagsordenen. 
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Srk. 4. Når den part, som har begæret voldgift, har valgt den ene voldgiftsmand, og den anden part 

ikke senest 8 dage efter, at dette er meddelt ham, har valgt den anden voldgiftsmand, skal den kla

gende part rette begæring til præsidenten for Retten i Aalborg om at udpege den anden voldgifts

mand. 

Stk. 5. Voldgiftsrettens parter skal på forlangende fremlægge for voldgiftsretten de nødvendige op

lysninger, dokumenter og lignende som voldgiftsretten måtte ønske, men alle sådanne oplysninger, 

dokumenter og lignende skal af voldgiftsretten behandles strengt fo1iroligt. 

r

Stk. 6. Voldgiftsretten træffer i hvert tilfælde nærmere bestemmelse om den formelle femgangsmå

de ved voldgiftssagens behandling. Voldgiftsrettens kendelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I 

tilfælde af, at de to af parterne udpegede voldgiftsmænd ikke kan blive enige om en kendelse, skal 

den afgørelse, som træffes af voldgiftsrettens formand betragtes som voldgiftsrettens afgørelse og 

således være bindende for voldgiftsrettens parter. Voldgiftsretten fastsætter i sin kendelse, hvorle

des der skal forholdes ved betaling af omkostningerne ved sagens behandling, herunder honorar til 

voldgiftsrettens medlemmer. 

Stk. 7. Forinden voldgiftsretten endelig etableres, skal de to af parterne udpegede voldgiftsmænd 

forsøge at opnå en forligsmæssig løsning. 

§ 18.

Stk. 1. Disse vedtægter ophæver og erstatter alle tidligere vedtægter med tillæg samt overenskomst 

af 1992 med tillæg for Foreningen. 

Vedtaget på Foreningens generalforsamling, den 27. februar, 2018.  

Ændret på bestyrelsesmøde 23. april, .2020
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