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Som godkendt af generalforsamlingen
den 27. marts 2019

Navn og formål
§1.

Klubbens navn er Lyngby Kanoklub. (Forkortet L.K.). Dens hjemsted er Rustenborgvej 19, 2800
Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune.

§2.

Lyngby Kanoklubs formål er at varetage medlemmernes fælles interesser vedrørende kano- og
kajaksport i alle forhold.
Stk. 2: LK skal have en klar, markant og selvstændig profil. LK skal både være en breddeklub med
socialt engagement og en aktiv kaproningsklub, med mulighed for sportslig udvikling for
eliteroere. Herunder, og under hensyntagen til den bedst mulige udnyttelse af alle klubbens
ressourcer, skal LK:

§3.

•

inddrage flest mulige i klubbens arbejde, således at ansvar og opgaver deles

•

formulere og efterleve en klar træner/lederprofil og udviklingsstrategi

•

gennemføre arrangementer
omdrejningspunktet.

på

alle

niveauer,

hvor

det

sociale

samvær

er

Lyngby Kanoklub er medlem af Dansk Kano- og Kajak Forbund, Dansk Idræts Forbund, International
Canoe Federation og Fællesorganisationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune og er
undergivet nævnte organisationers love og bestemmelser.

Medlemmer
§4.

Klubben optager aktive og passive medlemmer. Som aktive medlemmer optages fortrinsvis beboere i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Som passive medlemmer kan alle optages.
Optagelsen sker ved udfyldning af klubbens optagelsesskema og er først bindende for klubben, når den
er godkendt på et bestyrelsesmøde.

Kontingent
§5.
Kontingent i indmeldelsesåret:

Seniorer

Juniorer u/18 år

Folkepensionist /
Førtidspensionist
kr.
1100

Grundkontingent

kr.

1100

kr.

500

Passivt medlemskab

kr.

200

kr.

200

kr.

200

kr.
kr.
kr.
kr.

1100
300
200
200

kr.
kr.
kr.
kr.

1100
0
0
200

kr.
kr.
kr.
kr.

1100
300
0
200

Kontingent i efterfølgende år:
Grundkontingent
Lån af klubbens både
Vedligehold
Passivt medlemskab

Stk. 2 For familier (gifte, samboende og/eller børn på samme adresse) ydes en familierabat: Første
medlem af familien betaler fuldt kontingent; 2. medlem får en rabat på 200 kr.; 3. medlem får 300 kr. i
rabat og så fremdeles. Rabatten kan maksimalt udgøre 400 kr. per person. Der gives kun rabat på et
fuldt årsmedlemskab. Familierabatten gælder ikke hvis medlemmet har fået en anden form for rabat.
Rabatten gælder kun for aktive medlemmer.
Stk. 3 Ægtefæller, forlovede o.lign., der nyder klubbens goder, skal være aktive medlemmer.
Medlemmers børn over 12 år, der benytter forældres båd, og som i vid udstrækning nyder klubbens
goder, skal indtegnes som aktive.
Stk. 4 Såfremt et medlem ønsker at leje en bådplads, skal der (såfremt der i øvrigt er ledige pladser)
indgås en særskilt lejeaftale herom. Der skal ved aftalens indgåelse betales et indskud på kr. 600,- og
desuden en årlig pladsleje på kr. 500,-.
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Pladsleje opkræves sammen med kontingent for medlemskab.
Stk. 5 Kontingentet, pladsleje m.m. skal indbetales til klubben på den måde som er angivet på
opkrævningen. Kontingentopkrævningen sendes per e-mail. Har medlemmet ikke givet klubben en
fungerende e-mail, så der kan udsendes opkrævning elektronisk, har klubben ret til at opkræve et
administrationsgebyr på 100 kr. per opkrævning.
Stk. 6 Kontingentet og evt. pladsleje dækker et kalenderår og skal være betalt inden udgangen af januar
måned. Overholdes betalingsfristen ikke, opkræves et tillæg på kr. 100 pr. påbegyndt måned
§6.

Ethvert skyldigt beløb til Lyngby Kanoklub kan efter mindst 1 skriftlig rykker overføres som skyldigt
kontingent.
Er betalingen ikke sket inden 1. marts, kan bestyrelsen på et bestyrelsesmøde ekskludere den
pågældende som medlem, og derpå efter 8 dages skriftligt varsel fjerne medlemmets båd for ejerens
regning og risiko. Ejeren kan ikke gøre erstatningskrav gældende mod klubben eller bestyrelsen.

§7.

Hvis særlige grunde taler derfor, kan bestyrelsen give et medlem henstand med betalingen, såfremt
skriftlig ansøgning sendes til bestyrelsen.

§8.

Aktive medlemmer kan for kr. 100,- købe brugsretten til en klubnøgle. Nøglerne forbliver klubbens
ejendom og skal tilbageleveres ved udmeldelse, eksklusion og passive medlemskab.

Udmeldelse og eksklusion
§9.

Udmeldelse må ske skriftlig til bestyrelsen inden regnskabsårets udgang (senest 31/12).

§10.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem af L.K., før
vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

§11.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere eller suspendere et medlem, når særlige forhold giver anledning
dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af dens medlemmer har stemt for
eksklusionen eller suspensionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse,
have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Meddelelsen om eksklusionen eller suspensionen tilstilles
medlemmet skriftligt fra bestyrelsen. Han/hun kan fordre spørgsmålet om eksklusionen taget op på førstkommende ordinære generalforsamling, hvilket medlemmet skal meddele bestyrelsen skriftligt senest 3
dage efter eksklusionen.
Omstødes eksklusionen af generalforsamlingen, indsættes medlemmet i sine gamle rettigheder, men
der kan ikke fordres erstatning af nogen art.

§12.

Medlemmer, der ekskluderes på grund af restance, kan ikke appellere til generalforsamlingen.

§13.

Tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse eller eksklusion finder ikke sted. Ved udmeldelse eller
eksklusion må evt. restance betales af medlemmet.

§14.

Medlemmer, der giver ekskluderede medlemmer adgang, kan selv risikere at blive ekskluderet.

Ordensreglement
§15.

Adgang til klubbens område har kun klubbens medlemmer og deres pårørende samt kommunens
repræsentanter.

§16.

Intet medlem må uden samtykke tillade sig at låne et andet medlems ejendele. Overtrædelse heraf vil
medføre suspension efter bestyrelsens skøn.
I gentagelsestilfælde udsætter vedkommende sig for eksklusion.

§17.

Medlemmer hæfter i fuldt omfang for eventuelle skader forvoldt mod andre, eller klubbens ejendom og
materiel.

§18.

Klubbens bestyrelse udarbejder ordensreglement og dette opsættes i klubben.
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§19.

Det er hvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglementer samt de regler, klubbens
medlemskab af andre organisationer medfører.

§20.

Eventuelle klager tilstilles bestyrelsen skriftligt.

Bådpladser og både
§21.

Aktive medlemmer kan få bådplads i den rækkefølge, som en evt. venteliste angiver. Medlemmets
bådplads anvises af bestyrelsen. Hvis de praktiske forhold taler derfor, kan medlemmet tildeles anden
plads. Bådplads kan først anvises, når lejekontrakt er underskrevet.

§22.

Padler / Pagajer og andre løsdele skal være mærket med ejerens navn. Private padler / pagajer kan
opbevares på knagerne i bådhallen. Andre løsdele skal opbevares i bådene. Båden skal være forsynet
med bådpladsnummer. På private både, må nummeret gerne anbringes indvendig i båden, så længe det
er synligt uden at diverse udstyr først skal fjernes.

§23.

Klubbens stander er obligatorisk og skal være synlig under sejlads. Stander kan sættes på kajakker og
kaproningskanoer i form af et klistermærke.

§24.

Den anviste bådplads må ikke uden bestyrelsens samtykke byttes eller overlades andre.

§25.

De i bådhallen indrettede bådpladser kan kun benyttes til henholdsvis turkanoer eller turkajakker /
kapbåde.

§26.

Såfremt flere har part i en båd, skal den ene stå som aktivt medlem med bådplads og som ejer af båden,
og de øvrige som aktive medlemmer uden bådplads. Partnerskabet skal meddeles bestyrelsen og
godkendes af denne.

§27.

Låner et medlem ofte sin båd ud til bestemte personer, skal disse betale kontingent som aktive uden
bådplads. Udlånet skal meddeles bestyrelsen.

§28.

Det af den bestemmende myndighed oprettede forbud mod brug af motorer – el- som brændstof skal
overholdes. Der kan dog gives dispensation fra den bestemmende myndighed.

§29.

Stk. 1. For at oppebære retten til at besidde en bådplads skal man inden for 1. maj til 30. september
have sejlet, og dermed indskrevet sig i roprotokollen, på mindst 5 forskellige datoer.
Råder medlemmet over mere end en bådplads skal man indskrive sig i roprotokollen det krævede antal
gange for hver bådplads.
Stk. 2. For at oppebære retten til at besidde en bådplads skal medlemmet placere en båd på pladsen
senest 60 dage efter kontraktens underskrivelse.
Stk. 3 Fjerner et medlem sin båd fra pladsen i mere end 60 dage uden at placere en båd på pladsen
igen, overgår bådpladsen til klubben.
Medlemmet kan søge om dispensation fra reglen ved skriftlig ansøgning til Bestyrelsen. En ansøgning
om dispensation fra stk. 3 skal begrundes og skal indeholde en entydig definition af perioden der søges
om dispensation for.

Sikkerhedsbestemmelser
§30.

Klubbens sikkerhedsbestemmelser gælder for al kano- og kajakroning. Bestemmelserne gælder for
både klubbens medlemmer og deres gæster.

§31.

Bestyrelsen organiserer sikkerhedsarbejdet i klubben og udarbejder et samlet sæt
sikkerhedsbestemmelser, der som minimum overholder DKFs sikkerhedsbestemmelser og
bestemmelserne i vedtægterne.
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§32.

Nye medlemmer skal orienteres om sikkerhedsbestemmelserne og om de risici, der kan være ved at ro
kano og kajak.

§33.

De samlede sikkerhedsbestemmelser skal for alle klubbens bådtyper beskrive:
•

•

•
§34.

Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning:
o

i klubbens daglige rovand

o

i andre farvande end det daglige rovand, bortset fra på åbent vand

o

på åbent vand, det vil sige, hvor roeren er ud over svømmeafstand fra land

Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning :
o

under instruktion

o

i vinterhalvåret

o

i mørke

o

i områder med væsentlig erhvervstrafik

o

med personer, der ikke er frigivet

o

med børn og unge

o

med personer med handicap eller sygdomme, som kan påvirke evnen til at færdes
sikkert i kano og kajak

o

med gæster

Kravene til at blive frigivet til at ro for både børn og voksne

Den frigivne roer har ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder
og udstyr sikkerhedsmæssigt svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.
De frigivne roer har ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.

§35.

Medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal
orientere klubbens bestyrelse herom. En sådan sygdom kan medføre begrænsninger i retten til at ro.

§36.

Alle roere skal medbringe en CE-mærket svømme- eller redningsvest. Dette omfatter også passagerer i
fartøjer beregnet til flere personer. Vesten skal bæres af:

§37.

•

børn og unge under 14 år hele året

•

Ikke-frigivne roere hele året

•

Alle roere i vinterhalvåret, det vil sige fra 1. oktober til og med 30. april

Det er hvert medlems pligt at overholde klubbens samlede sikkerhedsbestemmelser som udarbejdes af
bestyrelsen.

Generalforsamling
§38.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages skriftligt varsel til såvel aktive som passive
medlemmer.
Indkomne forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal i samme
periode være tilgængelige for klubbens medlemmer.

§39.

Ordinær generalforsamling afholdes i marts og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
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3. Udvalgenes beretninger
4. Gennemgang af et af bestyrelsen udformet og vedtaget budget for kommende sæson
5. Regnskab / budget
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt
§40.

På den ordinære generalforsamling i lige år vælges: Formand, Materialemester, Idrætsformand,
Senior+ formand, Suppleant for Motionsformand, Kommunikationsformand, Redaktør,
Frivillighedskoordinator og Revisor suppleant
På den ordinære generalforsamling i ulige år vælges: Næstformand, udviklingskoordinator,
Motionsformand, Kursusformand, Suppleant for Idrætsformand og Revisor.

§41.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal aktive medlemmer, der er fremmødt.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som senest er indmeldt året
før.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Passive og nye medlemmer har taleret, men ikke
stemmeret.
Såfremt skriftlig afstemning begæres af et aktivt medlem, skal en sådan foretages.

§42.

Referat af det på generalforsamlingen passerede indføres i klubbens protokol.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges på samme
generalforsamling.

§43.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst
1/3 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for
bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §38.

§44.

Lovændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer er for ændringen.

§45.

Klubben kan kun ophæves, når 2/3 af klubbens aktive medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af
ophævelse skal klubbens eventuelle formue anvendes i sportsligt øjemed.

Bestyrelse
§46.

Bestyrelsen består af Formand, Næstformand, Materialemester, Udviklingskoordinator, Idrætsformand,
Motionsfomand, Senior+ formand, Kommunikations-formand, Kursusformand, Frivillighedskoordinator
Stk.2: Bestyrelsesmedlemmer nedsætter udvalg på deres respektive områder efter behov, og
informerer Bestyrelsen herom på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 3: Bestyrelsen kan ansætte en regnskabsfører.

§47.

Bestyrelsen administrerer klubbens midler og anliggender efter lovene samt har tilsyn med klubhus og
påtaleret over for overtrædelser af love, ordensregler og sikkerhedsbestemmelser.
Ved gentagne eller grove overtrædelser har bestyrelsen suspensionsret eller eksklusionsret..
Stk 2: Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg FU der administrerer de daglige funktioner i LK. Formand
og næstformand er fødte medlemmer af FU. Bestyrelsen vedtager en forretningsgang for
forretningsudvalget.
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§48.

Bestyrelsen skal sammentræde, når mindst 1 bestyrelsesmedlem forlanger det.
På bestyrelsesmøderne, hvor mindst 4 medlemmer må være til stede, for at gyldige beslutninger kan
træffes, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal.
Er stemmerne lige, gør formanden, og i hans forfald næstformanden, stemmeudslaget.
Redaktøren, Webmaster og suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

§49.

Bestyrelsen fører protokol over det på bestyrelsesmødet passerede.

§50.

Klubben tegnes udadtil af formanden og næstformanden.

Regnskab
§51.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. På den ordinære generalforsamling fremlægger
regnskabsfører afsluttet og revideret regnskab til godkendelse. Driftsregnskab og status bekendtgøres
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bekendtgørelsen sker via klubbladet.
Det af bestyrelsen vedtagne budget for det kommende regnskabsår offentliggøres i årets første udgave
af klubbladet "Padlen".

§52.

Der skal vælges en revisor samt en revisorsuppleant, der begge til enhver tid har ret til at efterse
regnskaber og beholdninger.
Bestyrelsen har til enhver tid ret til at anmode revisoren om at revidere regnskabet og kontrollere
kassebeholdning, indestående i pengeinstitut, og andre værdier tilhørende klubben, samt at gennemse
samtlige bilag.
Bestyrelsen er forpligtet til at besvare revisorens spørgsmål.

§53.

Udgået.

PADLEN
§54.

"PADLEN" er medlemsblad for Lyngby Kanoklub og tilsendes alle aktive og passive medlemmer.

§55.

Bladet skal indeholde stof af almen interesse.

§56.

L.K.s medlemmer har ret til at komme til orde i "PADLEN".

§57.

Redaktøren er pligtig til at optage indlæg i "PADLEN", såfremt de er ham/hende i hænde senest 14 dage
før udgivelsesdagen, og ikke strider imod presseloven.
Redaktøren kan dog, såfremt et flertal i bestyrelsen stemmer derfor, undlade dette. Afgørelsen meddeles
herefter indsenderen.

§58.

Redaktøren kan til enhver tid supplere sig med redaktionsmedhjælpere til udførelse af arbejdet med
bladets udgivelse. Redaktionens medhjælpere skal være medlemmer af L.K. Redaktionen orienterer
bestyrelsen om udvalgets sammensætning.

§59.

Den valgte redaktør er ansvarlig over for bestyrelsen og presseloven.

Hjemmeside og andre digitale medier
§60.

Stk. 1: L.K.s hjemmeside er den primære digitale portal, informationskanal samt kommunikationskanal
for klubben til og fra medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsen kan beslutte at klubben skal være tilstede på andre digitale / sociale medier.
Stk. 3: Klubbens Webmaster administrerer hjemmesiden samt evt. tilstedeværelse på andre digitale
medier som f.eks. facebook, diskutionsfora, opslagstavler o.lign.
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Stk. 4: Andre funktioner som hjemmesiden er portal for som f.eks. medlemsadministration
administreres af respektive funktioner i klubben i samarbejde med Webmaster.
§61.

Webmasteren kan, hvis der er tale om anstødeligt eller krænkende materiale, eller hvis et flertal i
bestyrelsen stemmer for det, slette indlæg lagt ind på hjemmesiden eller andre digitale medier, som L.K.
administrerer. Medlemmet som har lagt materialet på hjemmesiden vil blive informeret om sletningen.

§62.

Den valgte Webmaster er ansvarlig over for bestyrelsen og gældende dansk lovgivning.

Hædersbevisninger
§63.

L.K.s sølvnål gives for fortjenstfuldt arbejde for L.K.
L.K.s guldnål tildeles kun medlemmer, der har modtaget sølvnålen.

Æresmedlemmer
§64.

Æresmedlemskab tildeles kun medlemmer, der tidligere har fået tildelt klubbens æresnål i guld.
Tildelingen kan ske, når flertallet af bestyrelsen stemmer herfor. For at modtage æresmedlemskab skal
man have gjort et særligt fortjenstfuldt arbejde for klubben. Æresmedlemmer er kontingentfri.

VM-fonden
§65.

I forbindelse med L.K.s VM-arrangement i 1990, blev det i 1989 vedtaget at oprette VM-fonden af 1990.
Der er udarbejdet særlige vedtægter for denne fond.
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