Vedtægter
Følgende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 30. januar 1951
med ændringer indtil 7. februar 2010

§1
Navn og formål
Klubben er stiftet den 2. august 1932 og dens navn er "Lyngby Dameroklub". Den har hjemsted i
Lyngby-Taarbæk kommune og formålet er udøvelse af rosport og anden idræt, samt med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til roning. Det er endvidere klubbens
formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.
Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Danmarks Idrætsforbund (DIF).
§2
Medlemmer
1. Som aktive medlemmer kan optages kvinder, der støtter klubbens formål.
2.

Aktive medlemmer kan optages fra det fyldte 10. år og fungerer som ungdomsroere indtil det fyldte
18. år, hvorefter de overgår til seniorroere. Kun aktive medlemmer kan benytte klubbens både og
træningsfaciliteter.

3.

Som passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for klubben. Passive medlemmer har ret til
at deltage i klubbens festligheder og overvære dens generalforsamlinger, men har ikke stemmeret på
disse.

§3
Indmeldelse, udmeldelse m.v.
1. Indmeldelse skal ske skriftligt - via en indmeldelsesblanket - til kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem. Ved indmeldelse udleveres klubbens vedtægter med reglement og det nye medlem kvitterer
for modtagelsen af disse på indmeldelsesblanketten. Indmeldelsen er først gældende, når 1.
Kontingentindbetaling har fundet sted.
2.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren eller formanden med virkning pr. 1/1 eller 1/7 –
udmeldelse midt i en periode udløser ikke tilbagebetaling af kontingent.

Restance og eksklusion
1. Et medlem i kontingent-restance anmodes skriftligt af kassereren om indbetaling af restancen inden 8
dage. En rykker pålægges et gebyr, som fastsættes af generalforsamlingen. Finder betaling ikke sted,
kan bestyrelsen udelukke medlemmet fra benyttelse af materiel og klubhus.
2.

Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes grundet kontingent-restance. Et medlem kan udelukkes
midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller
såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

3.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I
sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlingsbeslutning
om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægt.
En sådan eksklusion skal meddeles Dansk Forening for Rosport (DFfR), Danmarks Idrætsforbund
(DIF) og bekendtgøres ved opslag i klubben.
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§4
Kontingent
1. Kontingent opkræves af klubbens kasserer med en af bestyrelsen fastsat betalingsfrist.
2.

Kontingent og rykkergebyr, samt evt. rabat for helårlig betaling fastsættes på den ordinære
generalforsamling.

3.

Bestyrelsen fastsætter tillægskontingent for deltagelse i kaproninger m.v.

4.

Kontingentet forfalder halvårligt d. 1/1 og 1/7 og betales forud. En evt. kontingentændring er
gældende pr. 1/1 efterfølgende år.

§5
Bestyrelse
1. Klubben ledes og repræsenteres af bestyrelsen i alle anliggender. Denne består af 7-9 medlemmer
inkl. formand og kasserer.
2.

Formand og kasserer har prokura til diverse pengeinstitutter.

3.

Ansøgninger, breve o.l. hvad angår LDR's økonomi skal underskrives af formand eller kasserer inden
afsendelse.

4.

Alle bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige år vælges
formand og 2-3 øvrige medlemmer, på ulige år vælges kasserer og 3-4 øvrige medlemmer. I øvrigt
konstituerer bestyrelsen sig selv.

5.

Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen (for en etårig periode)

6.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen
sig selv.

7.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne (heraf enten formand eller
kasserer) er til stede. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være stemmeberettigede, aktive
medlemmer af klubben.

8.

Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne ved bestyrelsesmøderne lige, er
formandens stemme afgørende.

§6
Den ordinære generalforsamling
1. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i klubben. Den ordinære generalforsamling afholdes
inden 1. marts hvert år.
2.

Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres senest d. 5. januar på hjemmesiden og ved opslag i
klubben, med angivelse af tid, sted og dagsorden med følgende indhold:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

3.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen aflægger beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget for den kommende sæson til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr (gældende fra 1/1 næste år)
Valg af formand eller kasserer
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer, som er fyldt 16 år og ikke har kontingentrestance for sidste regnskabsår ved afholdelsen af generalforsamlingen. Aktive medlemmer under 16
år, som opfylder samme betingelser kan lade sig repræsentere af en forældre/værge.
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4.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

5.

Indkomne forslag og regnskabet kan afhentes i klubben fra 10.-dagen før generalforsamlingen eller
kan rekvireres hos kassereren.

6.

En stemme på generalforsamlingen kan afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet
stemmeberettiget medlem, dog således at intet medlem kan møde med mere end 1 fuldmagt.

7.

Dirigenten træffer ved uenighed om generalforsamlingens afvikling endelig afgørelse.

8.

Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet. Herfra undtages dog vedtægtsændringer, jf. § 8 og
beslutninger om eksklusion af medlemmer, jf. § 3 (5).

9.

Skriftlig afstemning kan fordres af dirigenten eller mindst 5 medlemmer.

Dirigent og referent underskriver begge referatet.
§7
Ekstraordinære generalforsamlinger
1. En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid sammenkaldes af bestyrelsen eller hvis 1/5 af
klubbens medlemmer ønsker det.
2.

I sidstnævnte tilfælde skal der indsendes en motiveret begæring. Senest 3 uger efter modtagelsen af
denne, er bestyrelsen pligtig til at indkalde den ønskede ekstraordinære generalforsamling, som
herefter skal afholdes inden 1 måned med mindst 1 uges varsel.

3.

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den eller de sager, der er bekendtgjort ved
indkaldelsen.

§8
Vedtægtsændringer
1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for forslaget.
§9
Reglement
1. Medlemmerne må i et og alt rette sig efter det af bestyrelsen vedtagne reglement og andre
bestemmelser. Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen formene medlemmet adgang til benyttelse af
både og træningsfaciliteter for et nærmere fastsat tidsrum. I særlige tilfælde kan bestyrelsen, hvis den
finder det nødvendigt, indstille den pågældende til eksklusion på den førstkommende generalforsamling, jf. § 3.
2.

Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed
foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel, er vedkommende, efter bestyrelsens afgørelse,
erstatningspligtig over for klubben.

3.

Et eksemplar af klubbens vedtægter og reglement skal til enhver tid findes opslået på et synligt sted i
klubben.

§ 10
Referater, medlemskartotek og regnskab
1. Bestyrelsen vedligeholder et aktuelt medlemskartotek og skriver referater af bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger.
2.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet tilstilles revisorerne senest 14 dage
før generalforsamlingen, hvorefter det med påtegnelser af disse forelægges den ordinære
generalforsamling.

§ 11
Klubbens ophævelse
1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4
3/4

af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
2.

Når klubbens ophævelse er vedtaget, vælges et udvalg på 5 medlemmer, der realiserer klubbens
ejendele og afvikler dens øvrige anliggender. Det eventuelle overskud anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til støtte for et formål i lighed med det, klubben har haft.
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