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Den selvejende institution Tårs Havn 

  

  

VEDTÆGTER 

  

§ 1 

Tårs fiskeri og lystbådehavn er en selvejende institution, og dens hjemsted er Tårs, 
Lolland kommune. 

§ 2 

Institutionens formål er at bevare og vedligeholde Tårs fiskeri og lystbådehavn til gavn for 
erhvervsfiskere, lystfiskere og lystbådesejlere. 

Institutionen kan eje og administrere al form for fast ejendom. 

Institutionen har ikke til formål at opnå økonomisk gevinst for sig selv eller andre. 

§ 3 

Institutionens formue består dels af midler, skænket af interessentskabet Tårs havn, dels 
af vedtægtsmæssige henlæggelser. 

                                                                      § 4 

Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer, 
vælges de 2 blandt havnens brugere på et hvert år inden 1. April afholdt 
generalforsamling til hvilken formanden forestår indkaldelsen. 

Indkaldelse til generalforsamlingen, der skal ske med mindst 14 dages varsel, kan ske 
enten ved annoncering eller ved skrivelse til hver enkelt bruger. 

§ 5 

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 

o 1. Valg af dirigent. 
o 2. Beretning fra formanden for havnen. 
o 3. Fremlæggelse af havnens regnskab. 
o 4. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. 
o 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
o 6. Evt. 



§ 6 

Det bør tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer gennem uddannelse eller praktisk erfaring 
repræsenterer den nødvendige sagkundskab for havnens virke. Valg som 
bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

§ 7 

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en sekretær og en kasserer. 
Formanden skal forestå alle indkaldelser til et møde, når formanden eller 2 
bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. 

Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler for sin virksomhed, dog er det herved 
fastsat, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er 
tilstede. Beslutninger træffes med stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Over det på bestyrelsens møde passerede føres protokol, der 
underskrives af alle fremmødte gyldige bestyrelsesmedlemmer. 

§ 8 

Skurene kan kun sælges til en person, som har tilknytning til havnen. Salg af skure skal 
meddeles kasseren og godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Tildeling af nye havnepladser skal godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde. 

§ 9 

Institutionens daglige arbejde ledes af et forretningsudvalg, bestående af formanden, 
sekretæren og kasseren. Forretningsudvalget kan ansætte eventuelle nødvendige 
personale efter retningslinjer godkendt af bestyrelsen. 

§ 10 

Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet udfærdiges af forretningsudvalget og 
revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. 

Årsregnskabet skal godkendes af en samlet bestyrelse på et specielt hertil indkaldt møde. 

§ 11 

Den selvejende institution tegnes, herunder ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast 
ejendom samt optagelse af lån, af formanden i forbindelse med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

§ 12 

Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke 
bestyrelsesmedlemmerne eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med 
institutionens virksomhed. 



§ 13 

Det påhviler bestyrelsen at søge institutionens virksomhed administreret således, at der 
så vidt muligt skabes balance i driftsregnskabet. Institutionens formue kan kun anvendes, 
hvor balance i regnskabet ikke kan opnås gennem tilskud af offentlige midler. 

§ 14 

Nærværende vedtægter (undtagen § 16) kan ændres af bestyrelsen. Ændringer i 
institutionens formål kræver enstemmighed. 

§ 15 

Såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige derom, kan institutionen opløses eller 
formuen delvis udbetales. Bestyrelsen beslutning skal forelægges på en specielt hertil 
indkaldt generalforsamling blandt havnens brugere. Institutionens formue skal ved 
opløsning eller ved delvis udbetaling tilfalde formål, der tilgodeser bevarelse af Tårs 
fiskeri- og lystbådehavn, men såfremt dette ikke er muligt, skal formuen tilfalde alment 
velgørende eller på anden måde almennyttige formål, herunder formål inden for området 
for denne institutionens tilsigtede virksomhed. 

§16 

Ret til liggeplads i havnen gives til personer: 

  

                     A: Indbetaler et startgebyr, der årligt fastsættes af bestyrelsen.  
                           Gebyret tilbagebetales ikke, men indgår i havnens drift. 

  

                     B: Den erhvervede bådplads kan ikke videresælges, fremlejes eller 
                           udlånes. 

  

                     C: Overstående punkter (A-B) godkendes af kystinspektoratet og kan ikke 
                           ændres uden dettes samtykke. 

§ 17 

Det er ikke tilladt at have folkeregister adresse i eller på havnens område. 

  

Sidst ændret 2/3-2009  

 


