VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013
Foreningens navn og hjemsted
§ 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune.

Foreningens formål
§ 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer mulighed for at dyrke rosport.

Medlemskab af organisation
§ 3.1 Odder Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajakforbund, og
er undergivet forbundenes love og bestemmelser.

Optagelse af aktive medlemmer
§ 4.1 Odder Roklub optager aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem kan klubben optage
enhver, der er fyldt 12 år.
Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med forældres/værges samtykke.
Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelse og medlemskabet har først gyldighed når første
årskontingent er betalt..
Genoptagelse efter frivillig udmeldelse kan ske til enhver tid. Dog gælder det, at dersom
udmeldelsen har varet mindre end ét år, skal der betales kontingent for den mellemliggende
periode.

Optagelse af passive medlemmer
§ 4.2 Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte klubben.
Passive medlemmer har ret til at deltage i klubbens festligheder, møder og
generalforsamlinger - dog uden stemmeret.

Begrænsning af optagelse af medlemmer
§ 4.3 Bestyrelsen har ret til at standse indmeldelser af såvel aktive som passive medlemmer.

Æresmedlemmer
§ 4.4 Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Udmeldelse og/eller overgang til passivt medlem
§ 5.1 Udmeldelse og/eller overgang til passivt medlem skal ske skriftligt til bestyrelsen mindst en
måned før det nye kontingentår (den 1. april).

Eksklusion
§ 6.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer har stemt
for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft
lejlighed til at fremføre sit forsvar (dog ikke i tilfælde af kontingentrestance), og kan kræve at
spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende general forsamling.
Eksklusionen kan i alle tilfælde, undtagen ved restance, appelleres på førstkommende
generalforsamling. Bestyrelsens beslutning kan kun omstødes ved kvalificeret flertal.

Erstatningspligt
§ 7.1 Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade eller tab af klubbens
materiel eller ejendele, er efter bestyrelsens beslutning herom, erstatningspligtige over for
klubben.

Ordinær generalforsamling
§ 8.1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst
14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse – hvortil regnes annoncering på
klubbens hjemmeside - til de aktive medlemmer, eller evt. annonce i en lokal avis.
Dagsordenen bekendtgøres samtidig.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
i skriftlig form senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3
måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Medlemmer under 16 år kan deltage i generalforsamlingen med taleret, dog udøves deres
stemmeret af forældre/værge.
.

Dagsorden
§ 8.2

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent, m.m.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer (min. 3 - max. 7)
9. Valg af 1-2 suppleanter.
10. Valg af 1-2 bilagskontrollanter (ikke bestyrelsesmedlemmer.)
11. Eventuelt.

Generalforsamlingens ledelse, m.v.
§ 8.3 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog med de undtagelser
disse vedtægter giver (§8.1, § 8.9, § 10.1)
Dirigenten vælger afstemningsmåden, men på begæring fra 2 stemmeberettigede medlemmer
skal afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå
skriftligt.

Regnskab
§ 8.4 Foreningens regnskabsår er perioden 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for den foregående
regnskabsperiode og status pr. 31.december til bilagskontrollanterne.
Driftsregnskab og status forelægges den skriftligt ordinære generalforsamling til godkendelse
og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning.

Kontingenter
§ 8.5 Kontingenter fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet følger ro-året 1.april til 31. marts. Efter en eller to prøvetimer indmeldes
medlemmet bindende for 1 år. Medlemmer, som indmeldes senere end 31. september, betaler
halvt kontingent det pågældende ro-år.
Medlemmer med restance ud over 2 mdr. fra forfaldsdatoen, og som er rykket for
kontingentet kan ekskluderes af bestyrelsen. Genoptagelse kan i så fald kun ske mod betaling
af det skyldige beløb.
Har eksklusionen varet mindre end 1 år, kan genoptagelse dog kun finde sted mod betaling af
ovenstående samt kontingent for den mellemliggende periode.

Kontingentformer
Ungdomsroere (under 18 år)
Senior (18 år og derover)
Vinterbadere
Passive medlemmer

Bestyrelsens sammensætning
§ 8.7 Formand, kasserer og 3-7 bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter vælges blandt klubbens
medlemmer på generalforsamling ved simpel majoritet. Bestyrelsen vælges særskilt for et år
ad gangen.
Bestyrelsen repræsenterer og leder klubben i alle anliggender. Den forvalter klubbens midler.
Bestyrelsen udfærdiger de nødvendige reglementer og ordensbestemmelser og kan til enhver
tid nedsætte særlige udvalg og udnævne medlemmer til at varetage specielle opgaver som
f.eks. kaproning, instruktion, ungdomsaktiviteter, selskabelige sammenkomster, etc.

Konstituering

§ 8.8 Bestyrelsen konstituerer sig selv, vælger næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Foruden formand, kasserer, næstformand (denne kan samtidig have et andet bestyrelseshverv)
skal bestyrelsen konstituere sig så følgende poster besættes med aktive bestyrelsesmedlemmer:
Sekretær
Rochef
Kajakchef
Desuden skal følgende poster søges besat med enten bestyrelsesmedlemmer eller aktive
medlemmer med kommissorium fra bestyrelsen:
Ungdomschef
Materialeforvalter
Husforvalter
Fest- og arrangementschef

Tegning af klubben
§ 8.9 Klubben tegnes af forretningsordenen, se § 8 stk. 8. Dvs. at underskrifter fra Formand,
Kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem kan give fuldmagt til klubbens bankkonti.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af dens
medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jvf. dog §6.1. I
formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Vedtægtsændringer

Ordinær generalforsamling

§ 8.10 Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden
14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på
denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Ekstraordinær generalforsamling
§9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
når mindst 10 medlemmer, som er stemmeberettigede, skriftligt stiller krav herom til
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest
en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne,
der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder fra § 8.1.

Klubbens ophør
§ 10.1 Til vedtagelse af klubbens ophør og anvendelse af dens formue kræves enstemmighed på en
generalforsamling, hvor alle klubbens aktive medlemmer er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til idrætslige
formål.

