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KLUBBENS NAVN OG FORMÅL
Klubbens navn er Haderslev Kajakklub. Klubben er en forening med hjemsted i Haderslev Kommune.
Klubbens formål er:
 At give medlemmerne adgang til at dyrke kano- og kajaksport under Dansk Kano- og Kajakforbund
(DKF).
 At udvikle medlemmernes rofærdighed og søkundskab.
 At støtte stævnedeltagelse.
 At drive klubvirksomhed til fremme af fælleskab, herunder kulturelt og socialt samvær.
 At virke for forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen.
MEDLEMSKAB
For at kunne blive og være medlem af klubben skal man:
 Acceptere klubbens formålsparagraf og persondata politik
 Overholde og holde sig opdateret med klubbens regler
 Overholde DKF’s love og bestemmelser
Overtrædelse af reglementet kan medføre sanktioner.
Passive medlemmer: Er medlemmer, der er interesserede i klubbens formål og eksistens. Passive
medlemmer har adgang til klubbens fester, stævner, tilbudte arrangementer og generalforsamlinger
mm. Disse medlemmer kan ikke deltage i aktiv roning i klubregi. Passive medlemmer har taleret, men
ikke stemmeret på generalforsamlinger.
Indmeldelse sker efter bestyrelsens procedure
Udmeldelse skal ske til formand eller kasserer. Eventuel kontingentrestance inddækkes og nøgle skal
afleveres. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke
Kontingentrestancer på 2 måneder, medfører automatisk udmeldelse af klubben.
Kontingent satser og principper fastsættes på den ordinære generalforsamling
Nye kontingent typer der er etableret efter generalforsamlingen kan fastsættes af bestyrelsen.
KLUBBENS LEDELSE
Bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.
Alle medlemmer vælges for en periode af 2 år. Formanden vælges i lige år og kassereren vælges i ulige
år. I lige år vælges tillige 2 menige medlemmer til bestyrelsen og i ulige år et medlem
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år for en 1 årig periode.
Bestyrelsen fastlægger selv sin egen forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Afstemninger afgøres
ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Bestyrelsen udarbejder hvert år inden generalforsamlingen et budget og kontingent forslag for det
efterfølgende år.
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For at være valgbar til bestyrelsen skal man være fyldt 18 år.
Der kan vælges, eller bestyrelsen kan nedsætte forskellige ad hoc udvalg og andre udvalg.
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Denne er tilgængelig for alle klubbens medlemmer.
Bestyrelsen gennemgår årligt klubbens strategi og om nødvendigt opdater den. Medlemmer skal også årligt have
mulighed for at påvirke strategien.
§3.11 Bestyrelsen er ansvarlig for at indhente Børne attester på alle der arbejder med unge under 18 år i klubben.
Undtagelse her fra er forældre der kun har med egne børn at gøre Dette gøres når vedkommende starter og her
efter som minimum en gang i ulige år.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for sæsonen, samt planer for den nye sæson
4. Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer)
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af to Revisorer og en Revisorsuppleant
10. Evt. valg til diverse udvalg
11. Evt.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen,
her under også ændrings forslag til kontingent og budget.
Stemmeret har kun aktive, restancefrie medlemmer, over 12 år med mindst 3 måneders
medlemsskab. Enhver må personligt afgive sin stemme, og alt afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved
stemmelighed bortfalder forslaget.
Ekstra-ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller senest 30 dage
efter, at mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer skriftligt anmoder herom, med angivelse af
forhandlingsemne. For at være beslutningsdygtig, skal de medlemmer, der har indkaldt, personligt
være til stede.
Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
udsendelse af dagsorden.
REGNSKABSÅRET
Regnskabsåret går fra 1. januar 31. december.
Revision foretages en gange årligt, inden genralforsamlingen, af de på generalforsamlingen valgte
revisorer. Revisorer og en revisorsuppleant vælges for en etårig periode.
Det reviderede regnskab skal med revisorernes bemærkninger ligge til gennemsyn 3 dage før
generalforsamlingen.
HÆFTELSE OG BEMYNDIGELSE
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med
den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse. Klubbens bestyrelse er bemyndiget til evt. at optage lån.
EKSKLUSION
Såfremt et medlems opførsel er til skade for klubben såvel indadtil som udadtil, kan vedkommende
ekskluderes af klubben. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage dette skridt, evt. først med en
advarsel. Afgørelsen kan prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt det
ekskluderede medlem måtte ønske det.
SIKKERHEDSREGLER
Klubbens bestyrelse er forpligtet til løbende at holde sikkerhedsreglerne a jour med Dansk Kano- og
Kajak Forbund`s sikkerhedsregler, tilpasset lokale forhold
ØVRIGE REGLER
Klubbens bestyrelse er bemyndiget til at udarbejde regler for benyttelse af klubfaciliteter og bådepark,
samt regler for deltagelse i stævner og lignende.
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§10
OPHØR
§10.1 Beslutning om ophævelse af klubben kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 75%

af de fremmødte medlemmer skal stemme for beslutningen.
§10.2 Klubben kan ikke ophæves så længe mindst 10 medlemmer stemmer for dens beståen.
§11
LIKVIDATION:
§11.1

Bådemateriel: I tilfælde af klubbens ophør, skal klubejet bådemateriel fordeles blandt lokal vandsport
foreninger og grejbanker i Haderslev Kommune, hvor det skønnes det kommer til bedst udnyttelse
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Formue: En evt. formue skal fordeles blandt vand sportsforeningerne i Haderslev Kommune
VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Ændringer af foranstående vedtægter kan ske på enhver ordinær generalforsamling
eller ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst halvdelen af de fremmødte aktivestemmer for
ændringerne.
Klubbens vedtægter er oprindeligt fra den stiftende generalforsamling
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