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§ 1.
Foreningens navn er Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret
for uforsikrede og ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer (FSV). Dens hjemsted er Gentofte kommune.
§ 2.
Stk. 1. Foreningen er fællesorgan for alle forsikringsselskaber, som i Danmark
lovligt udbyder forsikringer, der dækker ansvaret i henhold til § 154 a og § 514 a
i lov om sikkerhed til søs og søloven jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar
2014 samt bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer.
Stk. 2. Foreningens formål er på medlemmernes vegne:
at erstatte skader forvoldt i Danmark af ukendte eller uforsikrede speedbåde
med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer i overensstemmelse med kravene i dansk lovgivning
§ 3.
Stk. 1. Foreningens medlemmer er samtlige forsikringsselskaber, der her i landet lovligt udbyder forsikringer, der dækker ansvaret for speedbåde, vandscootere eller lignende fartøjer.
Stk. 2. Bortfalder et selskabs adgang til at tegne lovpligtig ansvarsforsikring for
speedbåde, vandscootere eller lignende fartøjer i Danmark, ophører dets medlemskab af foreningen samme dag.
Stk. 3. Et udtrædende medlem har ikke krav på andel af foreningens eventuelle
formue og hæfter for sin andel af de nettoforpligtelser, der påhviler foreningen
ved udtrædelsesårets udløb.
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§ 4.
Stk. 1. Foreningens medlemmer hæfter som selvskyldnerkautionister for den forpligtelse, som foreningen, jf. § 4 i Erhvervsministeriets ovennævnte bekendtgørelse, har påtaget sig til at erstatte skader, der må antages forvoldt af en uforsikret eller ukendt speedbåd med en skroglængde under 15 m, vandscooter og lignende fartøj, og til mod regres over for den ansvarlige at udrede erstatningsydelsen og eventuelle omkostninger i tilfælde, hvor skade er forvoldt af et fartøj,
for hvilken forsikring skulle være, men ikke er tegnet, eller for hvilken forsikring
har været tegnet, men ophævet af selskabet eller ikke holdt i kraft.

Sagsnr.

GES-2018-00322

DokID

382025

Stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter som selvskyldnerkautionister for foreningens omkostninger til administration.
§ 5.
Stk. 1. I tilfælde, hvor en skade er forvoldt af flere af ovennævnte fartøjer,
hvoraf en eller flere er forsikrede, og en eller flere er ukendte, afstår de(t) pågældende medlemsselskab(er) fra at gøre krav gældende over for foreningen.
Stk. 2. I tilfælde, hvor en skade forvoldt af en ukendt eller uforsikret speedbåd
med en skroglængde under 15 m, vandscooter og lignende fartøj, er dækket under en tingsforsikring tegnet med selvrisiko, dækker selskabet også selvrisikobeløbet over for sin forsikringstager, og selskabet afstår fra - over for foreningen at gøre krav på selvrisikobeløbet.
Stk. 3. I tilfælde, hvor et omfattet fartøj overdrages til en ny ejer, dækker den
tidligere ejers forsikringsselskab - uden at gøre krav over for foreningen - skade,
der måtte indtræffe i indtil 14 dage efter forsikringsophør (dog kun for så vidt ny
forsikring ikke er tegnet).
§ 6.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i Gentofte kommune i 1. halvår.
Stk. 3. Dagsordenen for ordinær generalforsamling fastsættes af bestyrelsen og
skal som minimum indeholde:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.

Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

4.

Fremlæggelse af det af bestyrelsen godkendte budget

5.

Behandling af indkomne forslag

6.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer jf. § 9

7.

Valg af statsautoriseret revisor

8.

Dato for næste års generalforsamling

9.

Eventuelt
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Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde mindst 21 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 5. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
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§ 7.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når det ønskes af mindst 1/4 af medlemmerne.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis foreningens medlemmer,
uden for det af bestyrelsen vedtagne budget, pålægges væsentlige udgifter, som
ikke følger af lovbestemte opgaver.
§ 8.
Stk. 1. På generalforsamlingen har hvert medlem af foreningen én stemme.
Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt til en repræsentant eller et andet
medlem.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.
Stk. 3. Er mindre end 2/3 af de stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringer, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Stk. 4. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er besluttet på en generalforsamling, med mindre andet er vedtaget.
Stk. 5. Sekretariatet tager referat af generalforsamlingen. Referatet skal godkendes af dirigenten og udsendes til foreningens medlemmer.
§ 9.
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for et år
ad gangen.
Stk. 2. Bestyrelsen har ret til at forpligte foreningen og kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan foretage de nødvendige skadesopgørelser og udbetalinger samt
antage den fornødne lønnende medhjælp.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne,
deriblandt formanden, er tilstede. Den tager sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.
§ 10.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
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Stk. 2. Hvert medlem betaler et årligt kontingent, hvis størrelse efter indstilling
fra bestyrelsen fastsættes på generalforsamlingen. Herudover fordeles udgifterne til foreningens administration og til erstatningsudbetalingerne efter antallet af de i hvert medlemskab ved udgangen af foregåede kalenderår af forsikrede både på løbende policer, der dækker ansvaret efter § 154 a og § 514 a i lov
om sikkerhed til søs og søloven jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014
samt bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde
under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer.
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Stk. 3. Bestyrelsen kan hos medlemmerne opkræve forskud, som foreløbigt beregnes i forhold til det foregående års antal af forsikrede både på de forsikringskategorier, der dækker ansvaret i henhold til § 154 a og § 514 a i lov om sikkerhed til søs og søloven jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014 samt bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15
m, vandscootere og lignende fartøjer.
§ 11.
Medlemmerne er forpligtet til en gang hvert år - senest i marts måned - på et af
sekretariatet udarbejdet skema at meddele foreningen antallet af forsikrede fartøjer på de forsikringskategorier, der dækker ansvaret i henhold til § 154 a og §
514 a i lov om sikkerhed til søs og søloven jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17.
januar 2014 samt bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en
skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer
§ 12.
Stk. 1. Tvister mellem foreningen og et medlemsselskab, der vedrører:
Medlemskab af foreningen
Hvorvidt en skade skal dækkes af et medlemsselskab eller af foreningen
Hvorvidt et fartøj er forsikret hos medlemsselskabet
Kan ikke indbringes til prøvelse for de ordinære domstole, men skal med bindende
virkning afgøres af en voldgiftsret på 3 medlemmer.
Stk. 2. Hver part udpeger et medlem af voldgiftsretten. De udpegede medlemmer af voldgiftsretten udpeger i fællesskab formanden. I mangel af enighed udpeges formanden af Voldgiftsinstituttet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. juni 2019

Side 4

