Holbæk Kajak Klub
Finsings Plads 3
DK - 4300 Holbæk
Mail: hkk@holbaekkajakklub.dk

Vedtægter for Holbæk Kajak Klub 2017
§1. Hjemsted
Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes
HKK. Klubbens hjemsted er Finsings Plads 3, 4300
Holbæk.
Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak
Forbund (DKF) under Danmarks Idræts-Forbund
(DIF) og medlem af Danmarks Gymnastik og
Idrætsforbund og underlagt.
§2. Formål
Klubbens formål er at dyrke kajaksport og med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i
klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.
Det er endvidere klubbens formål at udvikle
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et
medansvar i klubben og det sociale klubliv.
§3. Medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver, som er
fyldt 8 år, og som er i besiddelse af almindelige
svømmefærdigheder.
§4. Indmeldelse.
Indmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem.
Personer under 18 år skal fremlægge skriftligt
samtykke fra forældre eller værge. Betingelsen
for optagelse er:
a) At man godtgør sin svømmefærdighed
(minimum 600 m).
b) At man skriftlig forpligter sig til at
overholde klubbens love, regler og
vedtægter.

c) At man betaler det af

generalforsamlingen fastsatte
kontingent.
Som passivt medlem kan enhver optages, der
ønsker at støtte klubben.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve
idrætsudøvelsen, og er ikke valgbare til
bestyrelsen.
§5. Udmeldelse
Udmeldelse meddeles kassereren med aflevering
af evt. udleveret nøgle.
Et medlem, der ikke har betalt kontingent efter 2.
rykker betragtes som udmeldt og skal som følge
heraf aflevere evt. udleveret nøgle.
Både og andre ejendele skal fjernes ved
udmeldelsen.
Udstyr, der ikke medtages ved udmelding,
tilfalder klubben.
§6. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemskabet for aktive medlemmer er
bindende for det løbende regnskabsår.
Medlemskabet for passive medlemmer er
bindende for det løbende regnskabsår.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform
fastsættes af bestyrelsen.
Ikke rettidig indbetalt kontingent
opkræves med tillæg af
omkostninger. Bestyrelsen
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betaler kontingent svarende til
passivt medlemskab.

hvordan man fordeler bådpladser. Klubbens både
har førsteret til pladser.

§7. Udelukkelse
Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance
eller på anden måde har gjort sig skyldig i
forsømmelse af klubbens love, kan dette medføre
udelukkelse.
Skyldes udelukkelsen restance, fortaber klubben
ikke retten til sit tilgodehavende. Ønsker et
medlem at genoptage sit medlemskab, betales
restancen.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige
forhold giver anledning dertil, dog først efter at
den pågældende har haft lejlighed til at fremføre
sit forsvar. Vedkommende kan fordre
spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den
førstkommende generalforsamling ved simpelt
flertal.

§11. Den daglige ledelse

§8. Vedligeholdelse af både og klubmateriel
Medlemmerne og klubben er forpligtet til at
vedligeholde egne såvel som klubbens både, så
de altid er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Bestyrelsen er berettiget til at påbyde
nødvendige reparationer o.l.
Skader på klubbens både meddeles til
materielforvalteren, som søger at udbedre
skaden i samarbejde med skadevolderen.
§9. Forsikring af både
Klubben holder egne og medlemmernes både
brand- og tyveriforsikret, når disse befinder sig i
klubbens bygninger. Klubben kan ikke gøres
ansvarlig for skader på private både og udstyr.
§10. Plads til privat båd i bådehuset
Aktive medlemmer har mulighed for at benytte
en bådplads i bådehuset, hvis der er ledige
pladser. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for,

Klubbens daglige ledelse forestås af en
bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle
forhold. De på lovlig vis vedtagne beslutninger, og
de deraf foretagne handlinger, forpligter klubben.
§12. Anvendelse af midler og fonde
Bestyrelsen kan træffe beslutninger om
anvendelse af klubbens midler og fonde til deres
formål. Indgåelse af større gældsforpligtelser skal
forelægges en generalforsamling til godkendelse.
§13. Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen kan oprette udvalg til varetagelse af
de daglige opgaver i klubben: Vedligeholdelse af
materiel og bygninger, rengøring, tur – og
træningsaktiviteter, PR og havearbejde og andet.
§14. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en formand, en
næstformand, en kasserer, en sekretær og et
menigt medlem.
Bortset fra formand og kasserer, fordeler
bestyrelsen sig på de enkelte ansvarsområder.
§15. Bestyrelsens beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3
medlemmer, heriblandt formand eller
næstformand er til stede.
I tilfælde af stemmelighed har formanden
(næstformanden) den afgørende stemme.
Bestyrelsen skal føre protokol over
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
§16. Valg af bestyrelse
Formand og kasserer samt 3 andre
bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære
generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen
tilstræbes at afgå på skift. I øvrigt konstituerer
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bestyrelsen sig på førstkommende
bestyrelsesmøde efter den ordinære
generalforsamling. Desuden vælges for et år ad
gangen en suppleant, der har adgang til
bestyrelsesmøderne. Ved manglende besættelse
af bestyrelsesposter eller ved frafald af et
bestyrelsesmedlem, kan disse poster uden videre
erstattes af andre medlemmer, som ønsker at
deltage i bestyrelsesarbejdet.
Disse nye bestyrelsesmedlemmer fortsætter
herefter med postens opnåede anciennitet.
Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer
over 18 år.
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges,
når der skriftligt foreligger tilsagn om, at
vedkommende vil modtage valg til den foreslåede
post.
§17. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden. Ved
økonomiske dispositioner over kr. 5000, kræves
dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal
godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal
låneoptagelse på mere end kr. 50.000 godkendes
af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de forpligtelser, som
påhviler foreningen.
§18. Regnskabsår
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
§19. Klubbens midler
Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen
om evt. anvendelse af driftsoverskud samt om
afskrivninger, henlæggelser o.l.
§20. Driftsregnskab og statusopgørelse
Kassereren skal i god tid inden den ordinære
generalforsamling afgive driftsregnskab og

statusopgørelse pr. 31.12. til revisorerne.
Regnskabet, forsynet med revisorpåtegning,
forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.
Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for
medlemmerne 1 uge før den ordinære
generalforsamling.
§21. Revision
Revisionen består af 2 valgte medlemmer, som
vælges for 2 år ad gangen. 1 revisor i lige år og 1
revisor i ulige år. Desuden vælges en
revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Skulle en
revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen i dennes
sted vælge en ny, der dog kun fungerer indtil
næste ordinære generalforsamling.
§22. Afholdelse af den ordinære
generalforsamling
Den ordinære generalforsamling, som afholdes
inden udgangen af februar, og har med de
indskrænkninger, som disse vedtægter
foreskriver, den højeste myndighed i alle
klubbens anliggender. Den ordinære
generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers
varsel ved opslag i klubhuset, samt skriftlig
meddelelse (forsendes som brev eller e-mail) til
klubbens aktive medlemmer. Dagsorden
fremsendes samtidig hermed.
§23. Forslag til den ordinære generalforsamling
Forslag, som medlemmerne måtte ønske
behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal være klubbens formand i hænde senest 2
uger før den ordinære generalforsamling.
Såfremt forslaget ønskes udsendt til den
ordinære generalforsamling, skal det være
klubbens formand i hænde senest 3 uger før.
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§24. Stemmeret
Stemmeret kan kun udøves ved personligt
fremmøde. Stemmeret har kun aktive
medlemmer, der ikke er i restance og som har
været medlem af klubben i mindst 3 måneder før
generalforsamlingens afholdelse.

bestyrelsen (formanden), ledsaget af den til
behandling ønskede dagsorden. De, der skriftligt
har forlangt en ekstraordinær generalforsamling,
har mødepligt til denne. I modsat fald regnes
kravet for bortfaldet.

§25. Ledelse af generalforsamlingen
Den valgte dirigent leder generalforsamlingen og
bestemmer afstemningsmetoden. Skriftlig
afstemning skal dog finde sted, når mindst et
stemmeberettiget medlem forlanger det.
Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse
foregå skriftligt.

§28. Vedtægtsændringer

§26. Dagsorden
Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i
det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for
det forløbne år, samt statusopgørelse pr.
31.12. til godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleant jf. §16
8. Valg af revisorer og suppleant jf. §21
9. Evt.
§27. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver
tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes,
hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt forlanger det.
I sidstnævnte tilfælde skal den afholdes senest 1
måned efter at opfordringen er indsendt til

Ændringer af Holbæk Kajak Klubs vedtægter kan
ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling.
Ændringer af vedtægterne kan vedtages, når
mindst 2/3 af de fremmødte med stemmeret,
stemmer for ændringerne. (Jf. § 24).
§29. Likvidation
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun
tages på en særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling, til dette formål. For at denne
er beslutningsdygtig kræves, at mindst to
tredjedele af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst
tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for
forslaget. Opnås et sådant flertal på en
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
beslutningen kan træffes med ovennævnte
stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Ophæves klubben, overgår dens midler til en
lokal vandsportsklub, som bestemmes under §29.
Vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar
2017
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