Vedtægter
§ 1.
Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning.
Klubbens hjemsted er Køge Kommune.
Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) samt Dansk Idrætsforbund
(DIF) via sit medlemskab i DFfR.

§ 2.
a) Klubben kan optage såvel aktive som passive medlemmer.
b) Der optages i følgende kategorier:
Miniroer fra 0 - 9 år
Ungdomsroer 10 - 24 år
Seniorer fra 25 år
Passiv 0 - ? år
Alle medlemmer er til enhver tid undergivet det af bestyrelsen givne reglement for de enkelte
grupper.
c) Bestyrelsen træffer bestemmelse om optagelse kan godkendes.
d) Bestyrelsen udnævner æresmedlemmer samt tildeler Køge Roklubs hæderstegn.

§ 3.
Optagelse som aktivt roende medlem på vandet er betinget af den nødvendige
svømmefærdighed (300m).
Bekræftelse herpå skal afgives i form af afkrydsning i det dertil indrettede felt på
indmeldelsesformularen, ligesom det bekræftes, at de vedtægter og reglementer, der
forefindes på www.koegeroklub.dk er læst og forstået.
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Ved optagelse af medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, skal forældre eller værges navn, telefon
og e-mail adresse påføres ansøgningsformularen.

§4
a) Grundkontingent udgør for aktive medlemmer:
Miniroere kr. 50,- pr år
Ungdomsroere kr. 323,00 pr. kvartal
Seniorroere kr.523,- pr. kvartal
Ægtepar kr. 715,- pr. kvartal
b) Grundkontingentet reguleres hvert år med det foregående august offentliggjorte pristal.
Augustpristallet for 2015 = 100, bruges første gang 1. januar 2016. Det således udregnede
kontingentbeløb afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb.
c) Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte kontingentet ved sygdom eller andre
ekstraordinære forhold.
d) Medlemmer, der er i kontingentrestance i mere end 2 måneder kan idømmes karantæne i et
af bestyrelsen fastsat tidsrum. I gentagelsestilfælde kan det føre til eksklusion af klubben og
indberetning til D.F.f.R.

§ 5.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer og være denne i hænde senest 1 måned
før næste kontingentperiode. Medlemmer har ikke krav på at få indbetalt kontingent
refunderet ved udmeldelse.

§ 6.
Medlemmer er til enhver tid pligtige at overholde foreningens vedtægter og reglementer og
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skal følge de af rocheferne, tilsynshavende eller andre af bestyrelsen bemyndigede personers
givne instrukser for brug af materiel m.v.
Overtrædelse af ovenstående vil medføre, at bestyrelsen kan idømme karantæne og i grovere
tilfælde ekskludere de pågældende.
Karantæne eller eksklusion kan indankes for den førstkommende generalforsamling, der
derefter træffer afgørelse i sagen.

§ 7.
a) Bestyrelsen består af min. 7 og max. 12 medlemmer. Valgbare er aktive medlemmer, jvf.
dog §11 stk. g.
b) Formanden vælges i lige år for 2 år ad gangen på en ordinær generalforsamling. Genvalg
kan finde sted.
c) Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne
afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
d) Ved evt. vakance på formandsposten, afholdes ekstraordinær generalforsamling, med
henblik på valg af ny formand. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes
senest 30 dage efter formandens fratræden.
e) Ved indtrædende vakance af bestyrelsesmedlemmer, supplerer bestyrelsen sig selv indtil
førstkommende generalforsamling.
Således indtrådte bestyrelsesmedlemmer er altid på valg på førstkommende
generalforsamling.
f) Bestyrelsen konstituerer sig selv.
g) Bestyrelsesmedlemmerne kan oprette underudvalg efter behov. Medlemmer til disse
underudvalg skal godkendes af bestyrelsen.
h) Den daglige roning ledes af en rochef og en kaproningschef.
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§ 8.
a) Bestyrelsen varetager klubbens anliggender og forvalter dens midler, dog således at der
kræves generalforsamlings samtykke til enkeltudgifter større end kr. 100.000,b) Formand, næstformand, kasserer og sekretær danner forretningsudvalget
som varetager den daglige drift.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af forretningsudvalgets medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang hvert kvartal, eller når et bestyrelsesmedlem finder
det nødvendigt.
Klubbens tegnes af formanden i forening med kassereren samt 2 yderligere
bestyrelsesmedlemmer, dog kan kassereren alene disponere over foreningens konti og dermed
også disponere via Netbank.
Den samlede bestyrelse kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt, til et eller flere
bestyrelsesmedlemmer, med henblik på indgåelse af retshandler af en nærmere afgrænset
karakter
Salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kræver generalforsamlingens
godkendelse.

§ 9.
a) Bestyrelsen udnævner korttursstyrmænd og langtursstyrmænd samt tildeler sculler- og
langtursret.
Disse rettigheder kan inddrages igen af bestyrelsen, såfremt ro reglementet er overtrådt.
Sådanne inddragelser kan forelægges næste generalforsamling.
b) Reglementer for benyttelse af klubbens inventar og materiel samt ro reglementer m.v. skal
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udfærdiges af bestyrelsen, idet disse dog kan kræves forelagt generalforsamlingen til
godkendelse.
Indtil en sådan forelæggelse kan ske, skal de dog være gældende.
c) Det pålægges bestyrelsen at drage omsorg for, at der altid er tidssvarende og
hensigtsmæssige omklædnings- og badeforhold for såvel damer som herrer.
d) Roning i enhver bådtype kan finde sted i perioden mellem standerhejsning og
standerstrygning.
Datoerne herfor fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan give tilladelse til roning uden for sæsonen i enkeltstående tilfælde.

§ 10
Klubbens regnskabsår går fra 1.januar til 31. december.
Til at revidere klubbens regnskab vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 1
revisorsuppleant, som fungerer for 1 år af gangen. Såvel revisor som revisorsuppleant kan
genvælges.

§ 11
a) Ordinær generalforsamling, som er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år inden
udgangen af januar.
b) Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel på Køge Roklubs hjemmeside eller ved skriftlig
meddelelse til hvert medlem.
c) Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent.
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Formandens og bestyrelsens beretninger.
Fremlæggelse af de reviderede regnskaber.
Indkomne forslag.
Valg af formand (kun i lige år).
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Eventuelt.
d) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen. I modsat fald kan sådanne forslag kun komme til
behandling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker at behandle
dem.
e) Ved forslag om lovændringer eller tilføjelser til lovene kræves til vedtagelse 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer for forslaget. (Jvf. dog § 17). Alle andre
forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed, således at stemmelighed betyder forkastelse.
Forslag til lovændringer skal enten offentliggøres på Køge Roklubs hjemmeside eller tilstilles
medlemmerne skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
f) Såfremt blot 1 medlem forlanger det, skal afstemninger foregå skriftligt.
g) Miniroere, ungdomsroere under 15 år og passive medlemmer samt medlemmer, der er i
kontingentrestance, har ikke stemmeret, ligesom de ikke er valgbare til bestyrelsen.
h) Miniroere, ungdomsroere og passive har taleret på generalforsamlinger.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst
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25 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen
med motivering for generalforsamlingens afholdelse.
Hvis ekstraordinær generalforsamling er krævet af medlemmerne, skal den afholdes senest 14
dage efter modtagelsen af anmodningen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges via Køge Roklubs hjemmeside
eller skriftligt til hvert medlem.

§ 13.
I tvivlstilfælde hvor lovene intet foreskriver herom, træffer bestyrelsen afgørelsen med
ansvaret overfor den efterfølgende generalforsamling.

§ 14.
Klubben skal have lovpligtig ulykkesforsikring, ligesom den skal abonnere på Falck eller
andet redningskorps.

§ 15.
Til beværtning af klubbens medlemmer ved møder, fester o.lign. arrangementer erhverver
klubben adkomst på beværterernæring til udskænkning af stærke drikke.

§ 16.
Alle sponsormidler samt andre kontante midler, der tilgår klubben som led i direkte eller
indirekte markedsføringstiltag fra klubbens eller virksomhedens side, disponeres af
bestyrelsen efter de indgåede sponsorkontrakter i samråd med udvalgsformændene under
ansvar overfor generalforsamlingen og mod aflæggelse af særskilt regnskab på den ordinære
generalforsamling.
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§ 17.
Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves, at mindst 3/4 af klubbens aktive
stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning på 2 hinanden følgende
generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum.
Samtidig med vedtagelsen om klubbens opløsning skal der træffes bestemmelse om, hvordan
der skal disponeres over den eventuelle formue, som aldrig kan fordeles blandt medlemmerne,
men skal anvendes til idrætslige eller velgørende formål.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 26. jan. 2017.
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