Vedtægt
for

HADSUND
ROKLUB

Side

§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hadsund Roklub.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Mariagerfjord Kommune.
Stk. 3: Foreningen er registreret i CVR (= Centrale VirksomhedsRegister) under
nr. 34764212.
§ 2: Formål
Foreningens primære formål er at give sine medlemmer mulighed for at udøve rosport, bl.a. i robåde og kajakker.
Stk. 2: Foreningens sekundære formål er at give medlemmerne mulighed for at
udøve bi-aktiviteter i form af idrætsaktiviteter som fx indendørs ergometerroning,
svømning, gymnastik, florhockey og vinterbadning.
Stk. 3: I tilknytning til foreningens ovenstående formål er det tillige et formål for
foreningen at give sine medlemmer mulighed for at deltage i sociale aktiviteter
med henblik på at styrke fællesskabet og frivilligheden blandt medlemmerne.
Stk. 4: Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk
Kano og Kajakforbund (DKF). Begge forbund er medlem af Danmarks Idrætsforbund, og foreningen er underlagt disse forbunds vedtægter og bestemmelser.
§ 3: Medlemmer
Stk. 1: Foreningens medlemmer kan passes ind i den nedenstående tabel 1 viste
medlemskategorier.
Tabel 1: Medlemskategorier
Alder

Romedlem

Passiv

Ungdom

X

X

Voksne

X

X

Pensionister

X

X

Bi-aktivitets medlem
BiBiBiaktivitet-1 aktivitet-2 aktivitet-N
X

X

X

Stk. 2: Ungdomsmedlemmer er alle unge ind til udgangen af det kalenderår, de
fylder 18. Pensionistmedlemmer er alle der har opnået den almindelige alder for
folkepension. Voksenmedlemmer er alle med en alder derimellem.
Stk. 3: Medlemskab kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse af
umyndige kræver tillige samtykke fra forældre eller værge.
Stk. 4: Afviser bestyrelsen et ønske om medlemskab, kan afgørelsen indbringes for
en generalforsamling.
Stk. 5: Medlemmer er forpligtet til at efterleve denne vedtægt og de reglementer,
der er gældende for de aktiviteter, deres medlemskab giver dem adgang til.
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Stk. 6: Når bortses fra passive medlemmer har alle pligt til at bidrage til løsning
af opgaver i foreningen, det være sig vedligehold, oprydning, organisationsopgaver eller lign.
Stk. 7: Romedlemmer, der periodevist overgår til passivt medlemskab, opretholder deres anciennitet i foreningen for så vidt angår jubilæer m.v.
Stk. 8: Medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for foreningen,
kan af bestyrelsen indstilles til en generalforsamling til udnævnelse til æresmedlem.
Æresmedlemmer oppebærer livsvarig kontingentfrihed.
§ 4: Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er, med de undtagelser der følger af § 2, stk. 4, foreningen højeste myndighed.
Stk. 2: Indkaldelse af en generalforsamling, det være sig en ordinær eller ekstraordinær, skal ske af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset samt på foreningens hjemmeside.
Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsens
formand i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4: Senest 8 dage før generalforsamlingen skal de indsendte forslag og bestyrelsens forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være offentliggjort
ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside.
Stk. 5: Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmeoptællere.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forslag til aktiviteter og budget for det kommende år.
6. Fastsættelse af kontingent for romedlemmer og passive medlemmer.
7. Valg af formand og kasserer.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Stk. 6: Stemmeret på generalforsamlingen har alle romedlemmer, der ikke er i
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når
mindst 10 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom
til bestyrelsen med angivelse af de emner, de ønsker behandlet på generalforsamlingen.
Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter bestyrelsens modtagelse af den skriftlige begæring herom.
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Stk. 9: Generalforsamlingen vælger sin dirigent efter indstilling fra bestyrelsen.
Dirigenten kan ikke være et medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen.
Stk. 10: Med mindre andet er særskilt bestemt træffer generalforsamlingen sine
afgørelser ved simpelt flertal.
Stk. 11: Valg af formand og kasserer foregår skriftligt, såfremt der er flere kandidater til den pågældende post. Hvis ingen kandidat får over halvdelen af stemmerne,
foretages en ny afstemning blandt de 2 kandidater, der har fået flest stemmer.
Stk. 12: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 3-5 i antal, foregår skriftligt, såfremt der er flere kandidater end der er pladser, der skal besættes. Tilsvarende foregår valget af op til 2 suppleanter. Såfremt der er mere end 1 kandidat til posterne
som suppleant, skal valget foregå skriftligt).
På stemmesedlen anføres navnene på det antal kandidater, der svarer præcist til
antallet af pladser, der skal besættes. De som får flest stemmer er valgt til bestyrelsen, hhv. som suppleanter.
Stk. 13: Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Stk. 14: Kriterierne for valgbarhed er de samme som for stemmeret, jfr. ovenstående stk. 6.
Stk. 15: Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives
af dirigenten. Efter dirigentens instruks under forløbet af generalforsamlingen kan
protokollen også omfatte elementer af forhandlingsprocessen.
§ 5: Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse.
Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand og en kasserer, der, jfr. § 4 stk. 10, vælges
direkte af generalforsamlingen.
Desuden består bestyrelsen af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen
og op til 2 suppleanter.
Stk. 3: Formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig
periode, mens suppleanter vælges for et år.
Stk. 4: Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i år med lige årstal, de
resterende i år med ulige årstal.
Stk. 5: Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af en valgperiode, træder en suppleant ind som bestyrelsesmedlem. Den suppleant, som fik flest
stemmer ved generalforsamlingen, indtræder først.
Stk. 6: Opstår den situation, at et bestyrelsesmedlem er udtrådt, og der ikke er nogen suppleant, er bestyrelsen selvsupplerende.
Kun medlemmer, der er valgbare, jfr. § 4 stk. 5, kan indtræde i bestyrelsen.
Det således indtrådte bestyrelsesmedlem skal på den nærmest forestående ordinære
generalforsamling stille op til valg med henblik på at få sit mandat bekræftet. Det
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foranstående gælder, med mindre det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode
udløber ved den aktuelle generalforsamling.
Stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig med formand (valgt af generalforsamling),
næstformand, kasserer (valgt af generalforsamling) og sekretær. Det konstituerende
bestyrelsesmøde skal finde sted inden for 14 dage efter generalforsamlingen.
Stk. 8: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 9: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede og heriblandt enten formand eller næstformand.
Stk. 10: Har formanden forfald er næstformanden dennes stedfortræder.
Stk. 11: I tilfælde af stemmelighed ved afgørelsen af et anliggende er den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Stk. 12: Bestyrelsen er bemyndiget til at definere idrætslige bi-aktiviteter og som
medlemmer optage personer, der udøver disse, se § 3 stk. 1.
Stk. 13: Bestyrelsen fastsætter kontingentet for medlemmer, der deltager i en biaktivitet. Bestyrelsen kan bestemme, at ro-medlemmer ikke skal betale særskilt
kontingent for deltagelse i en bi-aktivitet.
Stk. 14: Bestyrelsen skal ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside
synliggøre de bi-aktiviteter, der foregår i foreningens regi. Opslaget skal tillige vise
de forskellige kontingentgruppers adgang til deltagelse i foreningens aktiviteter.
Stk. 15: Bestyrelsen nedsætter udvalg, projekter og arbejdsgrupper. Udvalg og arbejdsgrupper er bemandet med foreningens medlemmer, mens projekter også kan
bemandes med folk fra eksterne samarbejdspartnere. Udvalg, projekter og arbejdsgrupper refererer til foreningens bestyrelse.
Stk. 16: Bestyrelsen udarbejder et referat, hvoraf de af bestyrelsen trufne beslutninger fremgår tydeligt.
Som minimum skal referaterne for de seneste 5 år være tilgængelige for myndigheder og andre, som måtte have en legitim interesse at varetage.
§ 6: Hæftelse og tegningsregel
Stk. 1: I forhold til tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.
Stk. 2: Foreningen tegnes af kassereren i forening med formanden eller, i dennes
fravær, næstformanden. Foreningen kan også tegnes af formanden i forening med
to bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3: I tilfælde af tildeling af panteret til tredjemand, fx i forbindelse med optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
§ 7: Kontingent
Stk. 1: Kontingentet for romedlemmer og passive medlemmer fastsættes af generalSide 5

forsamlingen. Kontingentet for bi-aktivitetsmedlemmer fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2: Kontingentet betales forud og, for de forskellige medlemsgrupper forfalder det i henhold til den nedenstående tabel 2.
Tabel 2:Kontingentforfaldsterminer
Alder

Romedlem

Passiv

1. januar
og 1. juli

1.januar

Ungdom
Voksne
Pensionister

Bi-aktivitets medlem
Biaktivitet-1

Biaktivitet-2

Biaktivitet-N

Fastsættes
af bestyrelsen

Fastsættes
af bestyrelsen

Fastsættes
af bestyrelsen

Stk. 3: Ændringer i kontingentet vedtaget af en ordinær generalforsamling træder
i kraft ved næste årsskifte.
Stk. 4: Bestyrelsen kan bestemme, at unge mellem 18 og 25 år, der er under uddannelse eller forretter militærtjeneste eller på anden måde oppebærer en beskeden lønindtægt skal betale samme kontingent som unge under 18 år.
Stk. 5: Bestyrelsen kan bemyndige en kontingentkasserer til at varetage opgaverne vedrørende kontingentopkrævning, bogføring og rykning for ikke rettidigt
betalt kontingent samt udmeldelser. Kontingentkassereren kan også varetage
vedligehold af foreningens medlemskartotek.
Stk. 6: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til foreningens kontingentkasserer,
hvis en sådan findes, ellers til kassereren.
Udmeldelse skal ske med virkning fra udgangen af den indeværende kontingentperiode.
For romedlemmer er en kontingentperiode den tid, der ligger mellem to forfaldsterminter. For bi-aktivitetsmedlemmer skal bestyrelsen specificere kontingentperioden for den pågældende bi-aktivitet.
Stk. 7: Et medlem, som ikke reagerer på 3 på hinanden følgende rykkere for kontingent, kan af bestyrelsen slettes som medlem.
Stk. 8: Såfremt et slettet medlem ønsker på ny at blive medlem af foreningen,
kan optagelse først ske, når den gamle kontingentrestance er betalt.
§ 8: Reglementer
Stk. 1: For roaktiviteter og for hver bi-aktivitet skal bestyrelsen udarbejde og
godkende et reglement, der regulerer den pågældende aktivitet.
For roaktiviteternes vedkommende skal foreningens reglement være udarbejdet
efter de retningslinjer, som DFfR, hhv. DKF har udstukket.
I det omfang en bi-aktivitet er tilknyttet et forbund for den pågældende type aktiviteter, skal foreningens reglement være udarbejdet efter de af forbundet udstukSide 6

ne retningslinjer.
Foreningens reglementer skal være opslået i klubhuset og på foreningens hjemmeside.
Stk. 2: Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde reglementerne for de
aktiviteter, de deltager i.
Ved indmeldelse skal bestyrelsen tilsikre, at det nye medlem gøres bekendt med de
reglementer, der gælder for det nye medlems aktiviteter i foreningen.
Stk. 3: Overtræder et medlem et eller flere af foreningens reglementer, eller udviser medlemmet på anden måde upassende adfærd, kan bestyrelsen idømme medlemmet en påtale, karantæne eller eksklusion af foreningen.
Stk. 4: I alle tilfælde, hvor et medlem idømmes karantæne eller eksklusion skal
vedkommende have lejlighed til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen. Medlemmet har mulighed for at appellere bestyrelsens kendelse til en generalforsamling.
Indkaldelse af et medlem til at fremføre sit forsvar, det være sig over for bestyrelsen eller en generalforsamling, skal ske med mindst 8 dages varsel. Medlemmet
kan vælge at lade sit forsvar fremføre af en dertil befuldmægtiget person.
Til generalforsamlingens vedtagelse af en eksklusion kræves, at mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer for eksklusionen.
Stk. 5: Såfremt et ekskluderet medlem anmoder om på ny at blive medlem af foreningen, skal forslag herom fremsættes til en generalforsamling.
Til generalforsamlingens vedtagelse om at genoptage det ekskluderede medlem
kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for
genoptagelsen.
§ 9: Regnskab
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Årsregnskabet, der består af driftsregnskab og status pr. 31. december, underskrives af den samlede bestyrelse og afleveres til revisor senest den 1. februar.
Stk. 3: Revisor skal hvert år i løbet af februar måned revidere årsregnskabet og
herunder kontrollere beholdningernes overensstemmelse med status. Revisor forsyner årsregnskabet med sin revisionspåtegning.
Stk. 4: Foreningens revisor har til enhver tid ret til at efterse bogføring og beholdninger.
Stk. 5: I tilfælde af revisors forfald, indtræder dennes suppleant som revisor.
Stk.6: Senest 8 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling skal bestyrelsen
bekendtgøre årsregnskabet ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside.
§ 10: Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændringer i nærværende vedtægt kan kun ske på en generalforsamling,
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hvor mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og
hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Stk. 2: Såfremt et forslag om ændring af vedtægten opnår mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmer, men 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til
stede på generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde en ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af den ændrede vedtægt på dagsordenen.
Godkendelse er sket, når mere end 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Stk. 3: Den godkendte vedtægt forsynes med påtegninger om sted og dato for vedtagelsen og en evt. efterfølgende godkendelse.
Påtegningen underskrives af dirigenten på den generalforsamling, som vedtog ændringen og, hvor det er aktuelt, på den efterfølgende godkendende generalforsamling.
§ 11: Foreningens opløsning
Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan alene ske på en i dette øjemed
indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst ¾ af de fremmødte
stemmer for opløsningen.
Stk. 2: Såfremt et forslag om foreningens opløsning opnår mere end ¾ af de tilstedeværende stemmer, men halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er
til stede på generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde endnu en ekstraordinær
generalforsamling med godkendelse af foreningens opløsning på dagsordenen.
Godkendelse er sket, når mere end ¾ af de fremmødte stemmer for opløsningen.
Stk. 3: Bliver foreningen opløst, skal dens faste ejendom, formue og løsøre overgå
til Mariagerfjord Kommune. Endelig overdragelse er dog først sket efter at Mariagerfjord Kommune i tre på hinanden følgende år har forsøgt at etablere rosport i
Hadsund igen.
Får man ikke startet rosport igen, skal Mariagerfjord Kommune indsætte eventuel
formue samt midler fremkommet ved salg af løsøre på en spærret konto med en
bindingsperiode på 15 år.
Mariagerfjord Kommune skal inden for den 15-årige frist frigive beløbet på den
spærrede konto til aktiviteter med det formål at genstarte en forbundsgodkendt
roklub i Hadsund by.
Efter udløbet af den 15-årige periode skal renteafkastet af det på den spærrede
konto indestående beløb benyttes til idrættens fremme i Mariagerfjord Kommune.
Denne vedtægt er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2019.
Sted: _______________ den: _________ Dirigent: __________________
Denne vedtægt er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling
den _____ / _____ 2019.
Sted: _______________ den: _________ Dirigent: __________________

Hadsund Roklub • Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund
Bankkonto: (9200) 3715735708 • MobilePay: 73008
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