”Støtteforeningen GR”

VEDTÆGTER
for
Støtteforeningen GR
(stiftet den 16. september 1937)

November 2018

§1
Foreningens navn er ”Støtteforeningen Gamle Roskilde Roere”, kaldet Støtteforeningen GR.
Foreningen er en videreførelse af foreningen ”Gamle Roskilde Roere”, der oprindeligt er stiftet 16.
september 1937.

§2
Foreningens formål er:
a) at vedligeholde forbindelsen mellem roere og andre med interesse for Roskilde Roklub.
b) at styrke og bevare sammenholdet mellem disse,
c) at fremme tiltag til gavn for Roskilde Roklub.

§3
Punkt 1: Som medlemmer af foreningen kan optages kvinder og mænd fyldt 18 år der vil støtte
Roskilde Roklub og Støtteforeningen GR’s formål.

§4
Punkt 1: Optagelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem/bestyrelsen, der efterfølgende
afgør om optagelse kan finde sted.
Punkt 2: Ethvert nyt medlem får ved optagelsen, der finder sted ved foreningens ordinære
generalforsamling, udleveret foreningens emblem.

§5
Punkt 1: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 1. august i det
indeværende regnskabsår.
Punkt 2: Undlades dette skal kontingent betales for det kommende år.
Punkt 3: Ved udmeldelse skal foreningens emblem leveres tilbage til bestyrelsen.

§6
Punkt 1: Det årlige kontingent samt indskud til dækning af udgifter til emblem fastsættes på den
ordinære generalforsamling.
Punkt 2: Bestyrelsen kan, når omstændighederne taler herfor, fritage medlemmer for
kontingentbetaling.
Punkt 3: Ved et års kontingentrestance kan vedkommende medlem slettes af foreningen, og kan
kun optages igen mod betaling af skyldigt kontingent.

§7
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den årlige
ordinære generalforsamling. Valget gælder for to år. Formanden vælges særskilt. Der afgår
skiftevis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.

§8
Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Punkt 2: Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller efter ønske fra mindst tre
bestyrelsesmedlemmer med angivelse af dagsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til
stede.
Punkt 3: Bestyrelsen fører kartotek (medlemsliste) over foreningens medlemmer.

§9
Punkt 1: Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
Punkt 2: Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der vælges på den ordinære
generalforsamling.

§10
Punkt 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Punkt 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den anden lørdag i november måned efter
forudgående indkaldelse. Indkaldelse kan ske pr. e-mail og ved offentliggørelse på Roskilde
Roklubs hjemmeside.
Punkt 3: Indvarslingsfristen er mindst 14 dage.
Punkt 4: Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Valg af dirigent
Beretning om det forudgående års aktiviteter
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Indkomne forslag i henhold til vedtægternes §10, Punkt 5
Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter
Valg af revisorer og en revisorsuppleant
Eventuelt

Punkt 5: Forslag til behandling på en ordinær generalforsamling skal sendes skriftligt til bestyrelsen
mindst otte dage forud.
Punkt 6: Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog §12. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
Punkt 7: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Punkt 8: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller
når mindst 25% af medlemmerne med angivelse af ønsket dagsorden begærer det. Ekstraordinær
generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel og afholdes inden 4 uger efter
begæringen fremsættes.

§11
På generalforsamlingen har alle personligt mødende medlemmer stemmeret. Afstemning sker ved
håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning bestemmes af dirigenten.

§12
Punkt 1: Kun foreningens generalforsamling kan ændre vedtægterne.
Punkt 2: Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
herfor.

§13
Punkt 1: Foreningen afholder mindst to årlige arrangementer ud over den ordinære
generalforsamling.
Punkt 2: Efter bestyrelsens bestemmelse kan flere arrangementer afholdes.

§14
Ved den ordinære generalforsamling er medlemmerne pligtige til at bære foreningens emblem.

§15
Punkt 1: Dersom et medlem modarbejder foreningen eller udviser en for foreningen generende
opførsel kan eksklusion finde sted.
Punkt 2: Et ekskluderet medlem i henhold til Punkt 1 kan forlange eksklusionen behandlet på
førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afgør ved simpel
stemmeflerhed om eksklusionen står ved magt.

§16
Punkt 1: Foreningen kan kun ophæves hvis to generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages
mellemrum, vedtager det. Der kræves ved begge generalforsamlinger mindst 3/4 af de afgivne
stemmer til vedtagelse af foreningens ophør.
Punkt 2: Samtidigt med foreningens ophør afgår den siddende bestyrelse.
Punkt 3: På den sidste af de i Punkt 1 nævnte generalforsamlinger udpeges fire personer, der
indgår i et udvalg sammen med en af Roskilde Roklubs bestyrelse udpeget person. Udvalgets
formand er personen fra Roskilde Roklub, og udvalgets opgave er at realisere foreningens formue
og øvrige ejendele på en betryggende måde.
Punkt 4: Foreningens formue efter afholdelse af eventuelle gældsposter skal anvendes til fordel
for Roskilde Roklub – subsidiært til andet almennyttigt formål indenfor rosporten.
(Vedtaget på Gamle Roskilde Roeres ordinære generalforsamling den 10. november 2018)

