Nibe Roklubs vedtægter
§1

Navn og formål

Stk. 1.

Klubbens navn er Nibe Roklub, og dens formål er at fremme rosporten – herunder kajakroning.
Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund og dermed
Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses til enhver tid gældende love.
Klubben har hjemsted i Aalborg Kommune.

§2

Indmeldelse

Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der er fyldt 9 år.
Passive medlemmer, som ikke har stemmeret, optages af bestyrelsen.
Som betingelse for optagelse i roklubben må hvert nyt aktivt medlem i henhold til D.F.f.R.’s og
D.K.F.’s reglement afgive skriftlig erklæring om svømmefærdighed.
Personer under myndighedsalderen skal have forældres/værges tilladelse og underskrift til
indmeldelse i roklubben.

Stk. 4.

§3

Kontingent

Stk. 1.
Stk. 2.

Kontingent for aktive og passive medlemmer skal fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling, og skal være bekendtgjort ved opslag i klubhuset eller på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen kan nedsætte eller frafalde kontingentet i visse tilfælde, f.eks. langvarig sygdom.

§4

Udmeldelse

Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med en måneds varsel fra den 1. i en måned.
Ethvert aktivt medlem, der udmelder sig, skal ved ny indmeldelse inden 1 år betale kontingent
for den mellemliggende tid.
Fra bestemmelserne i denne paragraf kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere.

§5

Kontingent-restance

Stk. 1.

Stk. 4.

Når et medlem trods kassererens skriftlige påmindelse har undladt at betale kontingent for 6
måneder, udelukkes han/hun af klubben og kan først optages igen, når han/hun har betalt hele
det skyldige beløb.
Indberetning om udelukkelse skal ske til Dansk Idræts Forbunds Amatør- og Ordensudvalg,
hvorved den udelukkede er forhindret i at blive optaget i idrætsklubber under Dansk Idræts
Forbund, ligesom udelukkelsen bekendtgøres ved opslag i bådehuset.
Den samme fremgangsmåde benyttes over for medlemmer, der ikke efter en måned efter deres
udmeldelse har betalt deres gæld til klubben.
Bestyrelsen kan formene medlemmer, der skylder i kontingent, adgang til bådene.

§6

Reglement/eksklusion

Stk. 1.

Klubbens medlemmer har at rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer.
Overtrædelse heraf kan straffes med eksklusion.
Gør et medlem sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, kan han/hun ekskluderes.
Bliver nogen ifølge denne paragraf ekskluderet af klubben, gælder ligeledes det i §5, stk. 2 anførte.

Stk. 2.

Stk. 3.

Stk. 2.
Stk. 3.

§7

Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen består af seks medlemmer: Formand, næstformand/sekretær, kasserer,
kajakchef, husforvalter og rochef, der 3 på skift vælges for 2 år ad gangen.
Valgproceduren er følgende: På lige årstal vælges næstformand/sekretær, kasserer og rochef.
På ulige årstal vælges formand, kajakchef og husforvalter.
Udtræder et bestyrelsesmedlem udenfor sin valgperiode, vælges et nyt bestyrelsesmedlem for
den resterende del af valgperioden på den førstkommende ordinære generalforsamling. Dette
valg foregår efter det ordinære bestyrelsesvalg.
(Udgået)
Valget bekendtgøres ved opslag i roklubben senest en måned efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan på ethvert tidspunkt udpege de nødvendige hjælpeudvalg, som bekendtgøres ved
opslag i klubben.
Bestyrelsesmøder kan indkaldes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 af
bestyrelsesmedlemmerne måtte ønske det. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt når
mindst 4 medlemmer, hvoraf et skal være formanden eller næstformanden, er til stede.
I tilfælde af stemmelighed gør formanden – eller i hans fravær næstformandens – stemme udslaget.
Udtræder et bestyrelsesmedlem, supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære
generalforsamling, hvor valget tages op på ny.
Udtræder formanden, skal næstformanden indtræde i dennes sted, eller der skal afholdes
ekstraordinær generalforsamling.
Klubben tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen.
Der kan meddeles kassereren fuldmagt til klubbens konti
Dog kræves der til køb og salg, samt pantsætning af fast ejendom underskrift af hele bestyrelsen.
Ethvert aktivt medlem er valgbart til bestyrelsen. For at besætte posten som formand eller kasserer,
skal medlemmet dog være fyldt 18 år.

Stk. 2.
Stk. 3.

Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.
Stk. 7.

Stk. 8.
Stk. 9.
Stk. 10.
Stk. 11.
Stk. 12.
Stk. 13

§8

Generalforsamling

Stk. 1.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes i hvert års februar måned, og skal indkaldes
med 8 dages varsel gennem et lokalt blad og på klubbens hjemmeside.
Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer for indeværende år.
5. Valg af bestyrelse i henhold til § 7, stk. 1 og 2, samt valg af to revisorer.
6. Eventuelt.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal optages på den offentlige dagsorden.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig. Dog kræves til vedtagelse af vedtægtsændringer
eller til beslutning om klubbens opløsning, at mindst halvdelen af de aktive medlemmer er
mødt, og at mindst to tredjedel af de tilstedeværende stemmer for forslaget.
Er ikke så mange medlemmer mødt, afgøres forslaget på en senere generalforsamling, hvor
beslutningen fattes uanset de mødtes antal, men med den nævnte kvalificerede majoritet.

Stk. 2.
Stk. 3.

Stk. 4.
Stk. 5.

Stk. 6.

§9

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst en tredjedel af de aktive medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring herom til
bestyrelsen. Indvarsling sker som for den ordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling affødt af § 8, stk. 6 kan tidligst afholdes 2 måneder efter den
ordinære generalforsamling.

Stk. 2.

§ 10

Regnskabsår

Stk. 1.

Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december.

§ 11

Hæftelse

Stk. 1.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som
påhviler foreningen.

§ 12

Klubbens opløsning

Stk. 1.

Ved klubbens opløsning overdrages dens eventuelle midler forholdsmæssigt efter antallet af
medlemmer mellem Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. juli 1939 og senest revideret på ordinær
generalforsamling den 15. februar 2017.

