
Vedtægter 
Til 

Støtteforeningen til bevarelse, vedligeholdelse og drift af Onsevig Havn 

 

§1 Støtteforeningens navn og tilknytning: 

Stk. 1. Foreningens navn er: Støtteforeningen til bevarelse, vedligeholdelse og drift af Onsevig Havn. 

Stk. 2. Foreningen er knyttet til, den selvejende institution Onsevig Havn. 

§2 Foreningens  

formål: 

Stk. 1. Foreningens formål er at skabe aktiviteter på og ved Onsevig havn, med det formål at tiltrække 

fastliggere samt turister. 

Stk. 2. Skabe aktiviteter der kan give overskud. 

Stk. 3. Al overskud generet af foreningen skal tilgå den selvejende institution Onsevig Havn. 

Stk. 4 At få en bred opbakning af lokalsamfundet. 

 

§3 Type af aktiviteter 

Stk. 1. Aktiviteter der varetages af støtteforeningen kan Onsevig Museum, DM i Fladfisk, Havnecafe, Kiosk, 

mv. 

 

§4 Medlemskab 

Alle kan være medlem af Støtteforeningen. 

 

§5 Bestyrelse og Organisering 

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, Formanden for Onsevig Havn er formand for støtteforeningen, 

derudover er Næstformand og et menigt medlem af havnens bestyrelse faste medlemmer, derudover 

udpeger havnens bestyrelse 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ikke behøver at have fast bådplads i 

havnen. Bestyrelsen vælges hvert år, ved den selvejende institution Onsevig Havn generalforsamling. 

Såfremt en medlem afgår, udpeger havnens bestyrelse et nyt medlem 



Stk. 2. Organisering: Projekterne drives selvstændigt med styregruppe for hvert projekt, der referer til 

Bestyrelsen for støtteforeningen. Selvstændige projekter er af den kategori der er beskrevet i §3 Stk. 1. 

Stk. 3. Kasseren for Støtteforeningen er den samme som der er kasser i den selvejende institution Onsevig 

Havn 

 

§6 Kontigent 

Stk. 1. Det årlige kontigent fastsættes på generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. 

 

§7 Foreningens økonomiske forhold 

Stk. 1. Støtteforeningen har en arbejdskapital der fastsættes af bestyrelsen for den selvejende institution 

Onsevig Havn 

Stk. 2. Støtteforeningen kan ikke ansætte lønnet arbejde 

Stk. 3. Al overskud på aktiviteter overføres 100 % til den selvejende institution Onsevig Havn. 

Stk. 4. Der laves separat regnskab for hver aktivitet samt et samlet regnskab for støtteforeningen. 

 

§8 Årsmøde 

Der kan afholdes årsmøde i støtteforeningen i forlængelse af den selvejende institution Onsevig Havns 

ordinære generalforsamling samt når 20% af medlemmerne ønsker det 

 

§9 Vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen 

Vedtagelse af vedtægtsændringer og beslutning af foreningens ophør, kan kun træffes ved samme 

majoritet og efter samme regler som gælder for den selvejende institution Onsevig Havn. 

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling i Onsevig den 8. marts 2022  

 

 

 

 

 


