Vedtægt
for
HADSUND
ROKLUB

Roning – En livsstil.
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§1
Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune.

§2
Hadsund Roklubs formål er at give medlemmerne mulighed for at drive rosport og kajakroning. Desuden en forening,
hvor medlemmerne kan bruge fritiden fornuftigt under kammeratlige former sammen med ligesindede.
Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende
fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at
deltage aktivt og engageret i samfundslivet.t.

§3
Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR), samt Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) under Dansk
Idrætsforbund (DIF) og er underlagt deres love og bestemmelser.

§4
Optagelse af medlemmer.
Stk. 1
Som aktiv kan bestyrelsen optage alle.
Stk. 2
Som ungdomsroere regnes alle under 18 år.
Stk. 3
Et medlemskab kan komme i tvivl, dersom andre forhold i andre klubber taler imod medlemskab.
Stk. 4
Beslutningen om et medlemskab vedtages i alle tilfælde af bestyrelsen.
Stk. 5
Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre / værge.
Stk. 6
Passiv medlemskab kan af bestyrelsen tilbydes alle.
Stk. 7
Aktive medlemmer der periodevis overgår til passivt medlemskab, opretholder deres anciennitet i HadsundRoklub, for så
vidt angår jubilæer mv.
Stk. 8
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver almindeligt
flertal.
Stk. 9
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
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§5
Kontingent.
Stk. 1
Foreningens kontingent pristalreguleres. Reguleringen finder sted på den ordinære generalforsamling. Der sker
op/nedrunding af beløbet.
Efter indstilling fra bestyrelsen, kan generalforsamlingen suspendere prisreguleringen for en eller begge
kontingentgrupper for et år ad gangen.
Stk. 2
Kontingentet opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer. Hvis kontingentet ikke er betalt til tiden pålægges et gebyr.
Stk. 3
Kontingentet opkræves helårsvis for passive medlemmer.
Stk. 4
Bestyrelsen kan fastsætte et anderledes kontingent for bestemte medlemsgrupper. Generalforsamlingen kan omstøde
denne beslutning.

§6
Udmeldelse - eksklusion.
Stk. 1
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker direkte til foreningens kasserer, inden udløbet af en kontingentperiode, og at
eventuel gæld til foreningen er betalt ved medlemskabs ophør.
Stk. 2
Ethvert medlem er pligtig til at betale kontingent til udmeldelsesdagen. Undladelse heraf vil medføre indberetning til
DIF`s ordens- og amatørudvalg.
Stk. 3
Et medlem i kontingentrestance kan af bestyrelsen ekskluderes efter at have negligeret 3 opfordringer med normal
betalingsfrist til betaling af skyldig kontingent.
Stk. 4
Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, som medlem af foreningen, før
vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Stk. 5
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom
kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Stk. 6
Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 5 medlemmer vedtages på en generalforsamling.
Stk. 7
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få
meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til at forsvare
sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
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Stk. 8
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som krævet til ændring af foreningens love jvf.
§ 15.
Stk. 9
Når et medlem ekskluderes af anden grund end gæld, kan han/hun ikke blive medlem igen, medmindre en
generalforsamling vedtager det med samme majoritet som krævet ved eksklusion.

§7
Ordinær generalforsamling.
Stk. 1
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle
foreningens anliggender.
Stk. 2
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar eller marts måned, indkaldes med mindst 14 dages
varsel ved opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside.
Stk. 3
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være underskrevet af stiller(ne). Forslagsstiller(ne)
eller talsmand med fuldmagt fra disse, skal være til stede på generalforsamlingen, for en evt. yderligere argumentation.
Begge krav skal være opfyldt, ellers bortfalder forslaget.
Stk. 5
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før
generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 6
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§8
Dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
Valg af dirigent og protokolfører.
2.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.
Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4.
Behandling af evt. indkomne forslag.
5.
Forslag til budget og aktiviteter for det kommende år.
6.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
9.
Eventuelt.
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§9
Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidst
nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen
med oplysning om det emne / de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §. 7. Stk. 2.

§ 10
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af
dirigenten trufne afgørelser, skal på forlangende sættes under afstemning.
Stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog jvf. § 6 stk. 7 og 8, § 15 og § 16 stk. 2. Dirigenten
bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå
skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Stk. 3
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang,
dirigenten bestemmer.
Stk. 4
Protokollen underskrives af protokolfører og godkendes ved underskrift af dirigenten.
Stk. 5
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke genoptages på samme generalforsamling.

§ 11
Bestyrelsen - valg.
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, som arbejder under ansvar over for
generalforsamlingen.
Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.
Kan der ikke vælges det nødvendige antal kandidater, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling med nyvalg.
Stk. 2
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere mindst 2 medlemmer. De vælges for 2 år
af gangen på generalforsamlingen. Listevalg kan ikke finde sted.
Det tilstræbes at bestyrelsens sammensætning er så bredt dækkende i forhold til alder og interesser som muligt.
Stk. 3
Formand og kasserer vælges direkte.
Er der foreslået flere kandidater til posterne, holdes skriftlig afstemning. Hvis ingen ved første afstemning får over
halvdelen af stemmerne, foretages ny afstemning mellem de 2, der ved første afstemning opnåede flest stemmer.
Kan der ikke findes kandidater til de pågældende poster, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling med nyvalg.
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Stk. 4
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal, de resterende på ulige årstal.
Stk. 5
Stemmesedler er kun gyldige såfremt antal afgivne navne svarer til antal medlemmer der skal vælges.
Der kan kun afgives én stemme pr navn.
Er der flere kandidater end bestyrelsesposter på valg vil de kandidater som får flest stemmer være valgt ind.
Stk. 6
Ved manglende tid eller lyst kan et medlem frasige sig jobbet ved førstkommende generalforsamling uafhængigt om
medlemmet er på valg.
Stk. 7
Hvert år vælges 0 – 2 suppleanter til bestyrelsen.
Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
Antallet afhænger af antal kandidater.
Kandidaterne vælges som beskrevet i stk. 5.
Stk. 8
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperiodens forløb, træder en suppleant ind som
bestyrelsesmedlem. Den som fik flest stemmer træder først ind.
Stk. 9
Forlader et medlem bestyrelsen, i en situation hvor der ikke er en suppleant, der kan træde ind, er bestyrelsen
selvsupplerende. Kun valgbare medlemmer jf. stk. 10 kan indtræde i bestyrelsen.
Stk. 10
Et bestyrelsesmedlem, der er indtrådt i bestyrelsen uden valg jf. stk. 9, sidder i bestyrelsen indtil førstkommende
ordinære generalforsamling.
Ved ønske om fortsat deltagelse i bestyrelsen skal bestyrelsesmedlemmet stille op til valg ved den ordinære
generalforsamling.
Stk. 11
Et bestyrelsesmedlem, der er på valg som følge af den i stk. 9 og stk. 10 beskrevne situation, skal vælges for en
valgperiode på 1 eller 2 år.
Valgperiodens længde afhænger af, hvornår det afgåede medlem skulle have været på valg.
Resterede der 1 år af valgperioden for det afgåede medlem, vil den nye valgperiode være på 1 år. Resterede der 0 eller
2 år, vil den nye valgperiode være på 2 år.
Stk. 12
Kun aktive medlemmer og medlemmer der ikke er i kontingentrestance er valgbare til bestyrelsen. Valgbarhed er
betinget af personligt fremmøde eller fuldmagt.
Stk. 13
Foreningen tegnes/forpligtiges ved underskrift af formand og kasserer eller af formand og to bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 14
Foreningen kan pantsættes ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
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§ 12
Konstituering.
Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde.
Stk. 2
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Stk. 3
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Stk. 4
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt formanden eller
næstformanden er til stede jvf. dog § 6, stk. 5.
Stk. 5
I formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted.
Stk. 6
I tilfælde af stemmelighed er formandens ( næstformandens ) stemme afgørende.

Stk. 7
Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
Stk. 8
Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper samt udpeger enkeltpersoner til at varetage særlige opgaver.
Dette kan også ske løbende gennem året.

§ 13
Regnskab.
Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31 december til revision.
Stk. 3
Driftsregnskab og status fremlægges forsynet med påtegning af revisoren til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 4
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
ved opslag i klubhuset samt på hjemmesiden.
Stk. 5
Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens
gæld.
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§ 14
Revision.
Stk. 1
På den ordinære generalforsamling vælges der for 1 år ad gangen revisor og revisorsuppleant.
Stk. 2
Revisoren skal hvert år senest i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Stk. 3
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15
Vedtægtsændringer.
Stk. 1
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny
generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget,
uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.
Den godkendte vedtægt underskrives af dirigenten for den aktuelle generalforsamling, når den er renskrevet.

§ 16
Foreningens ophævelse.
Stk. 1
Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 2
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede,
og til forslagets vedtagelse kræves,
at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 3
Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er
tilstede.
Stk. 4
Bliver foreningen ophævet, skal foreningens faste ejendom, formue og løsøre overgå til Mariagerfjord Kommune.
Endelig overdragelse må dog først ske, efter Mariagerfjord Kommune i tre på hinanden følgende år har forsøgt at
etablere rosport i Hadsund igen.
Får man ikke startet rosport, skal evt. formue samt midler fremkommet ved salg af løsøre indsættes på en spærret
konto, forvaltet af Mariagerfjord Kommune, for en periode af 15 år. Beløbet, der henstår på denne konto, skal stilles til
disposition for evt. genopstart af forbundsgodkendt roklub i Hadsund by i samme periode. Efter udløbet af perioden uden
etablering af en roklub i Hadsund by, skal renteafkastet af det på den spærrede konto indestående beløb benyttes til
idrættens fremme i Mariagerfjord Kommune.

Vedtægterne er sidst revideret ved den ekstraordinære generalforsamling den: 24. april 2017
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Dirigent ved den ekstraordinære generalforsamling. Michael Kurt Nielsen
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