	
  

Klublove
Love for "361 Kano- og Kajakklub"
I - NAVN OG HJEMSTED
1. Klubbens navn er 361 Kano- og Kajakklub.
2. Klubben er stiftet den 17. juni 1951.
3. Hjemsted : Gladsaxe kommune.
4. Adresse: Nybrovej 361, 2800 Lyngby.
5. 361 Kano- og Kajakklub er medlem af Furesøkredsen og Dansk Kano- og
Kajakforbund (DKF) og derigennem tilsluttet Dansk Idrætsforbund (DIF),
International Canoe Federation (ICF) samt Friluftsrådet.
II -FORMÅL
1. 361 Kano- og Kajakklub er en forening for kano og kajakroere.
2. Klubbens formål er at udbrede kano- og kajaksporten, og klubben skal i alle
henseender virke til gavn for kano- og kajaksporten.
3. Klubbens formål opnås ved:
o

at give medlemmerne mulighed for at udøve forskellige variationer af
kano- og kajaksporten,

o

at tilbyde medlemmerne deltagelse i træning og konkurrencer,

o

at tilbyde medlemmerne deltagelse i friluftsaktiviteter,

o

at tilbyde sociale aktiviteter, der er med til at give oplevelser for den
enkelte og klubben som helhed og

o

at klubben, gennem en åben og dynamisk holdning får medlemmerne til
at engagere sig i såvel roningen som det sociale liv, der er knyttet hertil
samt i det omgivende samfund.

III - OPTAGELSE
Optagelse
1. Som aktive medlemmer optages kano og kajakroere. Børn kan optages fra det
fyldte 8 år
2. Andre kano- og kajak interesserede, der ønsker at deltage i klubbens sociale
liv, eller støtte klubbens arbejde kan optages som støttemedlemmer.

Vedtaget	
  på	
  generalforsamling	
  d.	
  10.	
  april	
  2011	
  

Side	
  1	
  af	
  5	
  

	
  

3. Er der flere ejere eller faste brugere af en båd, skal disse være optaget som
aktive medlemmer.
Udmeldelse
4. Udmeldelse kan kun ske til regnskabsårets udgang pr. 31.12. Skriftlig
anmodning herom skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.februar det
følgende år.
IV - KONTINGENTER OG RETTIGHEDER
Kontingent
1. Alle kontingenter, gebyrer, deposita, bøder og omfang af eventuelt pligtarbejde
fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan beslutte, at brugen af
visse af klubbens faciliteter og materiel forudsætter, at medlemmet har betalt
særskilt herfor.
2. Der kan ydes rabat til medlemmer under 18 år og husstandsmedlemmer, dvs.
ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Rabatten bortfalder,
hvis medlemmet har bådplads.
Medlemsrettigheder
3. Alle medlemmer har ret til at benytte klubbens lokaler og faciliteter i husene.
4. Aktive medlemmer kan deltage i kaproning og bruge klubbens idrætsmateriel,
kanoer og kajakker under respekt for forbundets regler og
sikkerhedsbestemmelser, samt de for klubben fastsatte regler for anvendelse.
5. Bestyrelsen fører en venteliste over alle de aktive medlemmer, der ønsker at få
plads til en privat båd. Kun aktive medlemmer kan skrives på venteliste.
6. Alle medlemmer kan dog overtage bådplads/ventelisteanciennitet fra andet
medlem af husstanden, som afgiver sådan, dog forudsættes overgang til aktivt
medlemsskab.
V - KLUBBENS LEDELSE
1. Klubbens ledelse mellem generalforsamlingerne varetages af bestyrelsen, der
vælges blandt klubbens medlemmer.
2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, idrætsleder, sekretær

Vedtaget	
  på	
  generalforsamling	
  d.	
  10.	
  april	
  2011	
  

Side	
  2	
  af	
  5	
  

	
  

og ungdomsrepræsentant samt af yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.
Ungdomsrepræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.
3. Klubben tegnes af formanden eller kassereren. Ved eventuel optagelse af lån
eller indgåelse af anden økonomisk forpligtelse, tegnes klubben af formanden
og kassereren.
4. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov. Hvis 2 medlemmer af bestyrelsen
kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Formandens
stemme er udslagsgivende ved stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen.
5. Bestyrelsen udfærdiger et beslutningsreferat fra mødet.
6. Bestyrelsen kan honoreres i henhold til gældende lovgivning
7. Klubbens likvide midler indsættes i et pengeinstitut eller lignende, bortset fra
hvad der er nødvendigt til den daglige funktion.
8. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres forud for den
ordinære generalforsamling af de af generalforsamlingen valgte revisorer.
VI - GENERALFORSAMLINGEN
1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.
3. Der indkaldes til generalforsamling med minimum 6 ugers varsel ved skriftlig
henvendelse til medlemmerne(klubblad, brev, mail, sms eller lignende)
indeholdende indkaldelse og dagsorden.
4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
• Valg af dirigent
• Beretning
• Regnskab
• Indkomne forslag
• Fremlæggelse af budget
• Fastsættelse af kontingenter, deposita, gebyrer mv.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
I lige år vælges: 1 næstformand, 1 kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1
bestyrelsessuppleant, 1 revisor samt en revisorsuppleant.
I ulige år vælges: 1 formand, 1 sekretær, 1 idrætsleder, 1
bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant , 1 ungdomsrepræsentant og 1
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revisor.
Ungdomsrepræsentanten vælges af og blandt de medlemmer, der er mellem
8 og 21 år, begge år medregnet.
Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Ved vakance (ledigblevne bestyrelsesposter) kan bestyrelsen supplere sig
selv indtil næste generalforsamling.
• Eventuelt
5. Forslag, herunder forslag til lovændringer, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
6. Forslag, herunder forslag til lovændringer, annonceres mindst 14 dage før
generalforsamlingen.
7. For at et forslag til lovændringer skal kunne vedtages, skal mindst 2/3 af de
stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemme for forslaget. Hvis
forslaget ikke bliver vedtaget, men mere end halvdelen af de
stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemte for det, kan det vedtages
med almindeligt flertal på den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling.
8. Generalforsamlingen er i øvrigt beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de
i afstemningen deltagende medlemmer. Stemmeretten udøves ved personligt
fremmøde.
9. Generalforsamlingen kan fastsætte reglementer for tildeling af bådpladser, brug
af klubbens lokaler, faciliteter og materiel, tildeling af hæderstegn og for
klubbens administration i øvrigt.
10.Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Børn
der ikke er fyldt 13 år, har ikke stemmeret.
11.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst en tredjedel af
medlemmerne eller tre medlemmer af bestyrelsen skriftligt forlanger det.
Indkaldelse finder sted som til ordinær generalforsamling.
12.Referat fra generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær, skal fremlægges i
klubben snarest muligt efter generalforsamlingen har været afholdt.
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VII - EKSKLUSION
1. Et medlem kan ekskluderes af klubben, hvis klubbens love, reglementer eller
sikkerhedsbestemmelser er overtrådt groft eller såfremt medlemmet på anden
vis har opført sig på en sådan måde, at det findes uforeneligt med klubbens
virke og bestyrelsen har fundet medlemmets opførelse uforenelig med et
medlemskab af klubben.
2. Et medlem, der er blevet ekskluderet, kan forlange at få sin sag prøvet for
generalforsamlingen.
3. Anmodningen skal indgives skriftligt og senest 14 dage fra modtagelsen af
meddelelsen om eksklusion.
4. Indtil prøvning er foretaget, står eksklusionen ved magt.
5. Et medlem, der er ekskluderet, skal fjerne båd og øvrige ejendele fra klubbens
område senest 14 dage efter, at bestyrelsen skriftligt har meddelt eksklusion.
6. Et medlem der anmoder om at få sin eksklusion prøvet på generalforsamlingen
kan have sin båd liggende indtil generalforsamlingens beslutning.
VIII - KLUBBENS OPHØR
1. Klubben kan ophøre, når på en lovlig indkaldt generalforsamling, 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer er mødt og når 2/3 stemmer for, eller når 2/3
af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger.
2. Ved ophør skal klubbens formue og ejendele gå til Dansk Kano- og
kajakforbund til fremme af kano- og kajaksport.
IX - OVERGANGSBESTEMMELSE
Indtil der fastsættes reglementer i henhold til lovenes afsnit VI.9. gælder klubbens
hidtidige love som reglement, i det omfang de ikke strider mod nærværende love.
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