
 
 

Viðtøkur 

hjá 

TÓRSHAVNAR BÁTAFELAG 

 

§ 1. 

 
Navn felagsins er Tórshavnar Bátafelag 

 
 

§ 2. 

Endamál felagsins er at fylkja allar bátaeigarar og bátaáhugaðar, at skipa fyri felags tiltøkum, 

at veita tænastur til limir eins og vitjandi bátaeigarar og annars at tæna áhugamálum 

limannainnan- sum uttanfelags. 

 

§ 3. 

Limur kann gerast einhvør bátaáhugaður, sum gongur undir lógir felagsins. 

 

Limagjald 

§ 4. 

Limagjaldið verður ásett av ársaðalfundinum eftir uppskoti frá nevndini. Hvør limur hevur 1. 

atkvøðu. 

 

§ 5. 

Innliman fer  kann fara fram við skrivligari ella munnligari umbøn hjá einum nevndarlimi ella 

umvegis heimasíðu felagsins.Limaskapurin fær gildi tá limagjaldið og møgulig onnur skuld er 

goldin. 

Limur sum virkar til skaða fyri felagið, ella ikki heldur lógir felagsins ella avgerðir, kann av 

nevndini verða koyrdur úr felagnum. Viðkomandi hevur rætt til at krevja av nevndini, at málið 

verður lagt fyri komandi ársaðalfund. 
 

Ársaðalfundur 

§ 6. 

6.1. Ársaðalfundurin verður hildin eina ferð um árið, 4. ársfjóringi. Fundurin verður lýstur á 

heimasíðu felagsins eins og í einum fjølmiðli í seinasta lagi 14 dagar frammanundan. 

6.2. Ársaðalfundurin hevur hesa føstu dagsskrá: 

1. Val av fundarstjóra og skrivara, 

2. Formaðurin greiður frá árinum, 

3. Ársroknskapur til góðkenningar, 

4. Val av nevndarlimum, grannskoðara og tiltaksmonnumtiltakslimum, 

5. Áseting av limagjaldi, 

6. Lógarmál, 

7. Insend mál, 

8. Ymiskt.



Eykaaðalfundur 

§ 7. 

7.1. Eykaaðalfundur verður lýstur 14 dagar frammanundan, á sama hátt sum ársaðalfundurin. 

7.2. Eykaaðalfundurin kann tó bert viðgera mál, sum lýst er um. 

7.3. Øll mál á ársaðalfundi og eykaaðalfundi verða avgjørd við vanligum meiriluta, tó ikki 

lógarbroytingar og avtøka av felagnum, (sí grein 15 og 16). 
 

Limafundir 

§ 8. 

Limafundir verða hildnir, tá nevndin heldur hetta hava áhuga fyri limirnar ella verða av 

týdningi fyri felagið. 

 
Val av nevnd 

§ 9. 

9.1. Val av nevnd verður at fara fram soleiðis: Annaðhvørt ár verða tríggir limir valdir, og 

annaðhvørt tveir. Fyrstu ferð fara tveir limir úr nevndini við lutakasti. 

9.2. Atkvøðast kann undir einum, við einum navni fyri hvønn limin, ið veljast skal. Tveir 

tiltaksmenn og grannskoðari verða valdir á hvørjum ári. 

9.3. Limur, sum er í eftirstøðu hevur ikki atkvøðurætt, og kann ikki verða valdur í nevnd ella 

sum tiltakslimur. 

9.4. Stendur á jøvnum í atkvøðutali, verður bundið val. 

9.5. Uppskot, sum ætlast viðgjørd á ársaðalfundinum, harundir uppskot til valevni, skulu vera 

nevndini í hendi í seinasta lagi 8 dagar frammanundan. 

9.6. Uppskot til valevni kann bert góðtakast um viðkomandi játtar hesum. 

 
§ 10. 

10.1 Nevndin skipar seg sjálv eftir hvønn aðalfund við 5 limum soleiðis: Formaður, 

varaformaður, kassameistari, skrivari og ein nevndarlimur, ið verður eykamaður hjá 

kassameistara og skrivara tá hesum berst frá. 

10.2 Allar avgerðir nevndarinnar verða tiknar við vanligum meiriluta. Um stendur á jøvnum, 

er atkvøða formansins avgerandi. Hevur meir enn ein nevndarlimur forfall, skal 

eykamaður fáa boð um at møta á fundi. Fundur hevur tó gildi, tá tríggir nevndarlimir eru 

møttir, og allir hava fingið fundarboð. 

10.3 Nevndin tekur við vanligum meiriluta avgerð í øllum málum, sum ikki krevja viðgerð á 

lima- ella ársaðalfundi. 

10.4 Formaðurin hevur um hendi dagligu leiðslu felagsins. Tað er hann sum leiðir fundir og 

samráðingar, um ikki annað er avgjørt. 
10.5 Varaformaðurin kemur í formannsins stað um formanninum berst frá. 

10.6 Kassameistarin hevur um hendi øll peningamál felagsins, eins og hann á hvørjum ári 

leggur fram fullfíggjaðan roknskap fyri grannskoðararnar í góðari tíð áðrenn ársaðal- 

fundin. 

10.7 Skrivarin førir fundarbók á øllum fundum. Formaður og skrivari undirrita fundarbókina 

10.7 Nevndin kann taka avgerð um keyp, sølu og veðseting av fastogn. Slíkar avgerðir krevja 

einmælta samtykt og kunnu einans takast av eini fullmannaðari nevnd. Avgerðin hevur 

ikki gildi uttan so, at aðalfundur staðfestir avgerðina. 

10.8 Nevndin skal seta minst 20 %eina hóskandi upphædd av rakstraravlopinum í grunn, 

ætlað til at gera ábøtur á ella útbyggja verandi felagshús. Eins stór peningaupphædd skal 

bindast á konto í peningastovni. 



 

 

Tekningarregla 

§ 11. 

11.1 Formaður felagsins bindur felagið. 

11.2 Til keyp, sølu og veðseting av fastari ogn krevst einmælt nevndarsamtykt av 

fullmanaðari nevnd og at avgerðin verður staðfest av vanligum meiriluta á aðalfundi. 
 

§ 12. 

Limirnir hefta á ongan hátt fyri skuldbindingar felagsins. 

 
 

§ 13. 

Felagið hevur búmerki, ið kann verða nýtt sum merki á báti ella segli, og sum limamerki. 

 
Heiðurslimir 

§ 14. 

14.1 Nevndin kann taka avgerð um, at tilnevna limir, sum heiðurslim. 

14.2 Nevndin kunnar aðalfundin um tilnevningina av heiðurlimum fyri lívstíð, og letur 

viðkomandi eitt hátíðarligt skjal um tilnevningina. 

14.3 Ein heiðurslimur sleppur undan at gjalda limagjald og hevur ókeypis atgongd til øll 

tiltøk hjá felagnum. 
 

Viðtøkubroytingar 

§ 153. 

Viðtøkubroytingar kunnu bert gerast á ársaðalfundi ella eykaaðalfundi og krevja 2/3 av greiddu 

atkvøðum. 
 

Avtøka av felagnum 

§ 16. 

16.1  Bert ein ársaðalfundur, har 3/4 av limunum við atkvøðurætti greiða atkvøðu fyri hesum, 

kann taka avgerð um at avtaka felagið. 

16.2 Um so er, at ¾ ikki møta, kann ein eykaaðalfundur við sama endamáli, har ¾ av møttu 

limunum greiða atkvøðu fyri hesum, taka avgerð um at avtaka felagið. 

  16.3 Ognir felagsins verða í slíkum førum at lata til góðgerandi endamál eftir avgerð aðal- og 

eykaaðalfundar. Sum í fyrsta lagi at seta í grunn til maritima gransking, í øðrum lagi til 

at varðveita føroysku træskipini og í triðja lagi til útgerð til føroysku bjargingarfeløgini. 

 
 
Samtykt á endurstovnandi fundi í Müllers Pakkhúsi tann 21/2-1998 og eftirfylgjandi 
aðalfundum. 

Dagføring samtykt á aðalfundi felagsins 22. apríl 2002. 

Dagføring samtykt á eykaaðalfundi felagsins 7. oktober 2010. 

Dagføring samtykt á aðalfundi felagsins 10. juni 2015 

Dagføring samtykt á aðalfundi felagsins 16. juni 2016 

Dagføring samtykt á aðalfundi felagsins 02. des. 2020 
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formaður   varaformaður   nevndarlimur 
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kassameistari   skrivari 

 


