Vedtægter for støtteforeningen Bundproppen
§1
Navn
Foreningens navn er "Bundproppen" og dens hjemsted er Skovshoved.
§2
Formål
Foreningens formål er dels at være bindeled mellem Skovshoved Roklubs såvel tidligere
som nuværende ældre medlemmer, og derved holde disses interesse for denne klub ved
lige, og dels på anden måde støtte Skovshoved Roklub (SR).
§3
Medlemmer
Som medlemmer kan optages såvel nuværende og forhenværende medlemmer af SR og som er fyldt
25 år. Undtagelsesvis kan andre interesserede over 25 år optages.

§4
Kontingent
Foreningens medlemmer betaler et årskontingent, hvis størrelse fastlægges af generalforsamlingen for
et år ad gangen. Kontingentet opkræves fra medlemmerne snarest efter at kontingentets størrelse er
vedtaget af generalforsamlingen.

§5
Udtræden
Udtræden af foreningen kan kun finde sted med mindst en måneds varsel til en 1. januar.

§6
Restancer
Hvis et medlem er i et halvt års restance med kontingent betaling kan bestyrelsen efter udløb af 14
dages skriftligt varsel, slette den pågældende.

§7
Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der tillige med 1 suppleant vælges hvert år
på den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger formanden og kassereren, medens bestyrelsen selv fordeler de
øvrige mandater.
I bestyrelsen kan kun et bestyrelsesmedlem fra Skovshoved Roklub have sæde.
Bestyrelses beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen træffer selvstændigt afgørelser om foreningens anliggender, herunder om
anvendelse af foreningens midler.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§8
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj. Ekstraordinær
generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når 1/3 af medlemmerne
indgiver skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Indkaldelse til
generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.
Dagsordenen vedrørende den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingentets størrelse
Indkomne forslag
Valg af formand.
Valg af kasserer.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt

§9
Afstemning
på generalforsamlingen Afstemninger på generalforsamlinger sker ved simpelt stemmeflertal.
Stemme kan afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et fremmødt medlem, dog kan intet
medlem møde med mere end én fuldmagt.

§ 10
Regnskabsår
Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisionen af regnskabet foretages af den
generalforsamlingsvalgte revisor.
§ 11
Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses på en generalforsamling, når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer
herfor.

Den eventuelle formue tilfalder ved opløsningen Skovshoved Roklub.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. august, 1950.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 9. marts 1967, 14. marts 1968, 23. marts 1972, 20.
marts 1975, 26. marts 1981, 22. maj 2008, 16. april 2011 og senest den 30. januar 2018.

