VEDTÆGTER
FOR ROSKILDE ROKLUB
Stiftet den 28. august 1890
Medlem af D.F.f.R under D.I.F.
§ 1.
Klubbens navn er Roskilde Roklub.
Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2.
Klubbens formål er at øve idræt, hovedsagelig i form af roning.

§ 3.
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Passive medlemmer
er støttemedlemmer, som har ret til at modtage medlemsbladet “Roskilde
Roeren” og til at deltage i generalforsamlinger uden tale- og stemmeret.
Ethvert nyt medlem får udleveret et eksemplar af klubbens vedtægter.

§ 4.
Optagelse i klubben sker ved henvendelse til kontoret.
For personer under 18 år kræves forældres eller værges samtykke.
Optagelse kan kun nægtes hvis 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer
herfor. I tilfælde af en sådan nægtelse skal spørgsmålet forelægges den
følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker dette.

§ 5.
Ethvert nyt aktivt medlem skal, forinden der tilstedes adgang til bådene,
afgive dokumentation om at være i besiddelse af almindelig svømmefærdighed.
Det påhviler det enkelte medlem at sørge for, at svømmefærdighed
vedvarende er til stede.
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§ 6.
Udmeldelse for medlemmer, aktive som passive, skal skriftligt tilstilles
kontoret.

§ 7.
Kontingentet justeres hvert år pr. 1. april efter samme års januar-reguleringspristal.
Ændring i basiskontingentet eller reguleringsmåde bestemmes af generalforsamlingen.
Kontingentet for aktive medlemmer erlægges kvartalsvis forud.
Kontingentet for passive medlemmer erlægges i april måned for eet år ad
gangen.
Bestyrelsen er bemyndiget til undtagelsesvis at nedsætte kontingentet for
enkelte medlemmer, dersom dette skønnes rimeligt.

§ 8.
Medlemmer, der gennem en årrække har ydet en særlig fortjenstfuld indsats
for Roskilde Roklub, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 9.
Medlemmer, der ikke inden 8 dage efter bestyrelsens skriftlige påkrav
erlægger forfaldent kontingent, kan ekskluderes. Liste over ekskluderede
medlemmer ophænges i klubhuset.

§ 10.
For overtrædelse af klubbens vedtægter og reglementer er bestyrelsen
bemyndiget til at idømme karantæne eller eksklusion af klubben.

§ 11.
Et medlem, der er ekskluderet, kan indenfor en tidsfrist af 8 dage fra
eksklusionen skriftligt forlange kendelsen appelleret til en generalforsamling,
der ved simpel stemmeflerhed afgør, om eksklusionen skal stå ved magt.
Eksklusion på grund af kontingentrestance kan ikke appelleres til en
generalforsamling.
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§ 12.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2
år af gangen.
Medlemmerne vælges særskilt til følgende poster: Formand, næstformand,
kasserer, sekretær, Elite- og Talentchef, Ungdomschef og 3 rochefer.
Formand og næstformand kan ikke være på valg samtidigt og højst 5
medlemmer kan være på valg samtidig.
Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde bestyrelsen før en udløbet
valgperiode, kan bestyrelsen udpege en suppleant blandt roklubbens
medlemmer, som indtræder i stedet indtil førstkommende ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen kan i samme forbindelse vælge at
omkonstituere sig.

§ 13.
Bestyrelsen afholder møde, når den anser det for påkrævet. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er mødt.
Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Dog
kræver større indgreb i klubbens økonomi såsom erhvervelse, afhændelse
samt pantsætning af fast ejendom generalforsamlingens samtykke. Den
samlede bestyrelses underskrift er i disse tilfælde - efter generalforsamlingsbeslutning - bindende for klubben.
Dog kan bestyrelsen foretage låneomlægning uden generalforsamlingens
accept, såfremt der ikke kan udtages et provenu, at lånets løbetid ikke
forlænges væsentligt, og hvis det skønnes at bibringe en besparelse for
klubben.
I forbindelse med afgivelse af fuldmagt til klubbens bankkonti og boks,
kræves der to bestyrelsesmedlemmers underskrift, hvad enten der er tale om
en fuldmagt til at disponere alene eller en fuldmagt, hvor der kræves to
underskrifter (to i forening fuldmagt).

§ 14.
Klubbens regnskab afsluttes hvert år pr. 31. december. Regnskabet
gennemgås af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for eet år ad
gangen.
Revisorerne skal i løbet af regnskabsåret en eller flere gange foretage
uanmeldt kasseeftersyn.
Det reviderede regnskab skal senest 5 dage forud for den ordinære
generalforsamling være fremlagt for medlemmerne i klubhuset.
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§ 15.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, efter
forudgående indvarsling i de stedlige dagblade eller ved skriftlig meddelelse
til medlemmerne. Indvarslingsfristen er mindst 14 dage.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formandens beretning om det forudgående år.
Regnskabets forelæggelse til godkendelse.
Fondsstyrelsens beretning og regnskab.
Fremlæggelse af virksomhedsplan og budget for det kommende år.
Indkomne forslag i.h.t. vedtægternes § 15.
Valg af bestyrelse, fondsstyrelse og revisorer.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt
tilstilles bestyrelsen mindst 10 dage forud. Alle forslag afgøres ved simpel
stemmeflerhed, jvf. dog § 18. og § 19. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme den afgørende.

§ 16.
På generalforsamlingen kan ethvert aktivt medlem, som er fyldt 15 år, og
mindst har været medlem af klubben i 3 måneder, personligt afgive sin
stemme.
Medlemmer, der skylder kontingent har ikke stemmeret.

§ 17.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer med
angivelse af dagsorden indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen.
Indvarslingsfristen og -måden er som ved ordinær generalforsamling.

§ 18.
Kun generalforsamlingen kan ændre disse vedtægter. Til vedtægtsændring
kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 19.
Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves på en generalforsamling mindst
3/4 majoritet af samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer.
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Er 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer ikke til stede ved
generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny
generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 af de afgivne
stemmer.
Samtidig med klubbens opløsning afgår den siddende bestyrelse. På den
opløsende generalforsamling skal der udnævnes fire personer, der sammen
med en af Dansk Forening for Rosports hovedbestyrelse udnævnt person,
der som formand skal drage omsorg for realisering af klubbens formue og
øvrige ejendele.
Klubbens formue efter betaling af gæld skal anvendes til et almennyttigt
formål efter Dansk Forening for Rosports hovedbestyrelses bestemmelse,
hovedsagelig inden for rosporten.

§ 20.
Reglement for benyttelse af klubbens materiale, inventar m.v. vedtages af
bestyrelsen. Vedtægter og reglement skal være tilgængelige via roklubbens
hjemmeside og kan udleveres ved henvendelse til roklubbens kontor.

§ 21.
I klubbens bådehus kan drives restaurationsvirksomhed med servering for
medlemmer med gæster.

--ooOoo--

Således ændret og vedtaget på generalforsamlingen marts 2013.

Bestyrelsen
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