Vedtægter for Egå Rosport

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen er stiftet den 5. november 1969 og har hjemsted i Århus kommune.
Foreningen skiftede i 2015 navn fra HEI Rosport til Egå Rosport
Foreningen er tilsluttet Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og kajak forbund (DKF) under
Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at dyrke ro‐ og kajaksport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i
klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.

§ 3 Medlemskab
I Egå Rosport kan optages aktive såvel som passive medlemmer.
1. Som aktive medlemmer kan optages personer, der er fyldt 13 år, og som opfylder betingelserne
vedrørende helbredstilstand jfr. § 4 og svømmefærdigheder jfr. ”Reglement for Egå Rosport”.
Bestyrelsen kan dispensere fra alderskravet, jfr. § 3, stk. 2.
2. For roere, der ikke opfylder alderskravet, jfr. § 3, stk. 1, gælder følgende supplerende regler:
 Roning skal foregå ifølge med et af bestyrelsen frigivet myndigt familiemedlem.
 Ingen instruktør/intet medlem er ud over ovennævnte forpligtet til roning med barnet.
 Finder rochefen respektive kajakrochefen ikke et barns deltagelse i roning forsvarligt, skal dette
respekteres.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og reglement, samt leve op til
foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab,
forelægges generalforsamlingen.
§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket og godkendes af rochef eller kajakrochef.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Ethvert medlem skal ved sin underskrift bekræfte, at vedkommende ikke lider af sygdomme i kraft af hvilke,
han/hun kan få lammelser eller miste bevidstheden.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til medlemsregistrator med en måneds varsel til udgangen af en
kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske
mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen sammen med budgettet.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 7 Restance
Bestyrelsen kan fastsætte rimelige gebyrer i forbindelse med rykkere og restanceopkrævninger.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til
skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens
vedtægt.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden, revideret regnskab og budget, samt eventuelle indkomne forslag
skal finde sted med to ugers varsel ved den annonceringsform bestyrelsen finder tilstrækkelig for at gøre
indkaldelsen offentlig tilgængelig samt direkte til foreningens medlemmer.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 5. januar.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab og forelæggelse af indeværende års budget, herunder orientering
om kontingentfastsættelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af:
a. Formand (lige årstal).
b. Kasserer (ulige årstal).
c. Rochef (lige årstal).
d. Kajakchef (ulige årstal).
e. To bestyrelsesmedlemmer for to år (lige årstal).
f. Et bestyrelsesmedlem for to år (ulige årstal).
g. 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
h. En revisor for to år (lige årstal).
i. En revisor for to år (ulige årstal).
j. En revisorsuppleant for et år.
k. Et medlem og en suppleant til marinabestyrelsen for fire år. Valgperioden følger Egå
Marinas vedtægter.
6. Eventuelt.
§ 11 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem
af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens
opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på
forlangende.
Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der har stemmeret, jf. § 9.
For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil
modtage valg til foreslåede post.
Ønsker ingen valg til henholdsvis formands og/eller kasserer post, og bestyrelsens minimumsantal stadig er
opfyldt, kan dirigenten ekstraordinært udenfor dagsorden anmode generalforsamlingen om at godkende
bestyrelsen med ret til at konstituere eller supplere sig selv indenfor en given deadline.

Ønsker ingen valg til bestyrelsen således at bestyrelsens antal er under minimumsgrænsen, påhviler det de
resterende bestyrelsesmedlemmer eller den senest afgåede formand at foranstalte procedure for
foreningens opløsning i henhold til §18.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af
dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en
femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske
herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til
indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens
medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der udarbejdes referat af alle
bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, dog mindst 4.
Ud af de generalforsamlingsvalgte faste bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med en
næstformand.

§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes underskrift. Regnskabet
udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i
januar gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorerne bekræfter med deres
underskrift at regnskabet er godkendt og beholdningerne er til stede.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Tegning og hæftelse
Egå Rosport tegnes af formanden og kassereren i forening.
Ved økonomiske dispositioner over 50.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening
(original faktura underskrives af begge og indgår som bilag i regnskabet).
Den til enhver tid siddende formand, jf. seneste generalforsamlingsreferat, kan ved underskrevet fuldmagt
give kassereren ret til alene at varetage økonomiske transaktioner i forbindelse med / vedrørende
foreningens daglige drift. Denne fuldmagt vedlægges generalforsamlingsreferatet og deponeres i banken.
Låneoptagelse på mere end 250.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de
forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 17 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Århus kommune for at sikre, at de til stadighed
opfylder folkeoplysningslovens krav.

§ 18 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. 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 beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af opløsning af Egå Rosport tilfalder evt. formue ligeligt DFfR og DKF til fremme af ro‐ og
kajaksporten i Århus kommune.

Vedtaget på generalforsamling d. 5. februar 2015
Med ændringer vedtaget på generalforsamling 4. februar 2016, samt 13. maj 2019.

