Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub
§1
Klubbens navn er ” Frederiksværk Ro- og Kajakklub ”.
Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune.
Klubbens stander er hvid med blå kant.
Klubben er medlem af ”Dansk Forening for Rosport” (D.F.f.R.) og ”Dansk Kano og Kajak Forbund”
(DKF).
§2
Klubbens formål er at fremme ro- og kajaksporten.
§3
Klubben består af aktive og passive medlemmer.
Som betingelse for deltagelse i roningen skal ethvert medlem opfylde de i D.F.f.R. ’s og DKF ’s
love og reglementer indeholdte krav om svømmefærdighed.
Et passivt medlem har ret til at deltage i klubbens arrangementer og generalforsamling, men uden
stemmeret på disse og uden ret til at benytte klubbens materiel.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning.
Æresmedlemmer har de sammen rettigheder som aktive medlemmer.
Foreninger, skoler og lignende offentlige institutioner i Halsnæs Kommune kan optages som
medlemmer på særlige vilkår. En forening eller offentlig institution der er medlem af Frederiksværk
Ro- og Kajaklub skal udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen har ret til at deltage i klubbens
generalforsamling uden stemmeret. Kontaktpersonen er ikke valgbar til bestyrelsen
Vilkår for foreningers og offentlige institutioners brug af klub, klubhus og materiel fastsættes af
bestyrelsen.
§4
Ansøgning om optagelse som medlem skal ske skriftligt til bestyrelsen. For roere under 18 år skal
der foreligge forældres eller værges skriftlige tilladelse. Umiddelbart efter optagelse, betales
kontingent for perioden frem til næste ordinære kontingenttermin. Først når beløbet er betalt, er
vedkommende medlem. Ethvert nyt medlem modtager et eksemplar af klubbens vedtægter og
reglementer.
Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i klubben. En sådan afvisning kan af et eller flere
medlemmer kræves behandlet på en generalforsamling, hvor simpel stemmeflerhed er afgørende i
sagen, og hvor den afviste har ret til at overvære sagens behandling.
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Bestyrelsen kan, hvis forholdene gør det nødvendigt, midlertidigt lukke for tilgangen af nye
medlemmer.
Udmeldelse skal ske til bestyrelsen med mindst en måneds varsel, og træder først i kraft ved først
kommende kontingenttermin. Bestyrelsen kan i specielle tilfælde dispensere herfra.
Overflytning til passivt medlem kan ligeledes ske med en måneds varsel.
Har et medlem pådraget sig mere end tre måneders kontingentrestance eller anden gæld til
klubben, kan medlemmet udelukkes, når et skriftlig påkrav om betaling ikke er efterkommet inden
8 dage. Genoptagelse kan først finde sted, når det skyldige beløb er betalt.
Bestyrelsen kan i overensstemmelse med D.F.f.R.’s og DKF ’s love udelukke et medlem, når
særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter den pågældende har haft lejlighed til at
fremføre sit forsvar. Det udelukkede medlem kan kræve sagen behandlet på den ordinære
generalforsamling, hvor simpel stemmeflerhed afgør sagen. Han/hun har adgang til
generalforsamlingen med ret til at forsvare sig og har stemmeret vedrørende punktet om
eksklusionen. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
§5
Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af 7 aktive medlemmer, heraf højest 2 under 18 år. I bestyrelsen skal være
mindst 1 frigivet roer og 1 frigiver kajakroer.
Foreningen tegnes udadtil
bestyrelsesmedlem i forening.
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Kassereren står for varetagelsen af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt
betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og
netbank til foreningens konti.
Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i
forening. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af
generalforsamlingen.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der
påhviler foreningen.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver.
Formanden vælges på ulige år og kasserer på lige år for 2 år ad gangen, af den ordinære
generalforsamling efter forslag af bestyrelsen, eller efter skriftlig forslag af mindst 10 aktive
medlemmer. Et sådant forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
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generalforsamlingen. Valgbar til formand og kasserer er alle aktive medlemmer, som er fyldt 18 år.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling,
således at der på lige år vælges 2 og på ulige år 3. Bestyrelsen fordeler selv øvrige poster,
herunder posten som næstformand, sekretær, rochef og kajakchef, samt nedsætter de
arbejdsudvalg, der skønnes nødvendig for klubbens trivsel.
Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv med en af
generalforsamlingen valgt suppleant indtil nærmeste følgende generalforsamling, hvor der vælges
en stedfortræder for resten af det afgåede medlems periode.
Bestyrelsen vælger repræsentanter til kreds- og hovedgeneralforsamlingen i D.F.f.R. og DKF.
og til andre organisationer og udvalg.
Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendig. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst 7 dages varsel.
Et lovligt indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtig, når blot 3 bestyrelsesmedlemmer og
formanden eller næstformanden er tilstede.
Afstemninger afgøres ved simpel
(næstformandens) stemme afgørende.
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Klubbens formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør klubbens forretningsudvalg, der i
specielle tilfælde kan træffe afgørelser på bestyrelsen vegne. Den slags afgørelser skal dog
behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen skal løbende, på bestyrelsesmøder, følge op på klubbens økonomiske status i
samarbejde med kassereren.
§6
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel
enten ved annoncer i de lokale blade eller brev/e-mail til aktive medlemmer og æresmedlemmer
samt ved opslag i klubben. Den endelige dagsorden bekendtgøres senest 3 dage før
generalforsamlingen ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være et
bestyrelsesmedlem. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning, skal dog finde
sted, når mindst 5 medlemmer forlanger det. Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse
foregå skriftlig.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
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1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af årsregnskab samt status til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år til
godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand (i ulige år)
8. Valg af kasserer (i lige år)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af én af de 2 revisorer for 2 år 12. Valg af revisor suppleant
13. Evt.
Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede.
Valgbar er enhver der er stemmeberettiget jf. dog § 3 og 5.
Et hvert valg kan være genvalg. Medlemmer som har mere end 3 måneders kontingentrestance,
har ikke stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. Alle sager afgøres ved
simpelt flertal, undtaget herfra er vedtægtsændringer.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen, og skal senest 3 dage før generalforsamlingen være fremlagt i
klubhuset og offentliggjort på klubbens hjemmeside.
§7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom over for bestyrelsen, som da
senest 10 dage efter modtagelsen af et sådant ønske, indkalder med mindst 8 dages varsel til
ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.
§8
Generalforsamlingen er med hensyn til vedtægtsændringer kun beslutningsdygtig, når mindst 1/3
af de stemmeberettigede er mødt. Er dette ikke tilfældet, skal der indkaldes til en ny
generalforsamling med samme punkt på dagsorden inden en måned på sædvanlig måde. Denne
generalforsamling er da beslutningsdygtig i alle tilfælde. Vedtægtsændringen skal ske med mindst
2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer.
§9
Bestyrelsen udarbejder reglementer for benyttelse af klubbens materiel og inventar, samt for orden
såvel i klubhuset som under roture. Disse skal være opslået i klubben og udleveres til hvert nyt
medlem.
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Ved overtrædelse af disse reglementer kan bestyrelsen forbyde et medlem at benytte klubhuset
og klubbens materiel i et af bestyrelsen nærmere fastsat tidsrum, samt eventuelt indstille
vedkommende til eksklusion jf. § 4.
Ved skader på materiellet på grund af grov uagtsomhed, kan bestyrelsen pålægge skadevolderen
at udrede et erstatningsbeløb.
Bestyrelsen skal sørge for, af følgende bøger føres:
Medlemsprotokol
Bogholderi
Ro-journal
Bestyrelsesprotokol
§ 10
Klubbens midler forvaltes af bestyrelsen, der sørger for, at årsregnskabet, der går fra 1 januar til
31 december, er revideret af revisorerne senest 14 dage inden generalforsamlingen. Regnskabet
skal være fremlagt i klubben senest 3 dage før den ordinære generalforsamling.
Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år
ad gangen, men afgår skiftevis, jfr. § 6.
Revisorerne skal sørge for at der gennemføres en i overensstemmelse med almindeligt
anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revision med henblik på at opnå en begrundet
overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.
§ 11
Beslutning om klubbens ophævelse kan kun ske efter samme regler som for vedtægtsændringer i
nærværende vedtægters § 8.
Vedtages klubbens ophævelse på en generalforsamling, eller umuliggøres klubbens fortsatte virke
af andre årsager, vælger generalforsamlingen et udvalg bestående af 5 af klubbens medlemmer til
at realisere klubbens materiel og ejendom på bedst mulig måde, og af det indkomne beløb søge at
afvikle klubbens eventuelle gæld. Det tiloversblevne beløb indsættes i et lokalt pengeinstitut.
Kontoen forvaltes midlertidig af Dansk Forening for Rosport, indtil en ny ro- og/eller kajakklub er
oprettet. Den nye klub vil kunne hæve den indsatte kapital og renter, når den har været medlem af
D.F.f,R. eller DKF i et år.
En betingelse for at kunne hæve beløbet er, at denne paragraf optages i den ny ro- og/eller
kajakklubs vedtægter, og til en hver tid skal være en del af den.
Såfremt beløbet ikke er hævet inden 20 år, tilfalder det D.F.f.R. og DKF til deling.
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Således ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2014, og den ekstraordinære
generalforsamling den 6. marts 2014.
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