GRÅSTEN RO- OG KAJAKKLUB
Vedtægter for Gråsten Ro- og Kajakklub
§1
Klubbens navn er ”Gråsten Ro- og Kajakklub”, hvilket navn skal benyttes i alle offentliggørelser, anmeldelser
og meddelelser fra klubbens side.
§2
Klubbens formål er at udøve rosport, samt at vedligeholde svømmefærdigheder og udøve anden sport og
klubaktivitet, hvor rosport ikke er mulig. Endvidere vise respekt for Dannebrog og klubbens flag.
§3
Klubbens stander består af en hvid sekskantet stjerne på rød bund.
§4
Enhver kan optages som aktivt medlem af klubben.
Bestyrelsen skønner om medlemmet på forsvarlig vis, under hensyntagen til alder, fysik mv. er i stand til at
deltage i normal roaktivitet. Det er en forudsætning, at svømmefærdighed kan dokumenteres.
Som passivt medlem, med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger, men uden
stemmeret på disse eller ret til at benytte klubbens materiel, kan enhver uberygtet person optages, der har
interesse for rosporten eller klubben.
§5
Personer, der ønsker medlemskab af klubben, retter henvendelse til bestyrelsen.
Når bestyrelsen har godkendt medlemskabet, udleveres et eksemplar af klubbens vedtægter og gældende
reglement.
Nægtes optagelse, kan spørgsmålet indankes for en ekstraordinær generalforsamling, der vil være afholdt
senest 14 dage efter, at skriftlig begæring herom er tilstillet bestyrelsen, Såfremt to tredjedele af de mødte
og repræsenterede stemmer ikke har stemt for optagelsen, er denne nægtet.
Den, der i henhold til en sådan generalforsamlingsbeslutning er nægtet optagelse, kan ikke uden samtykke
af majoriteten af bestyrelsen atter indbringe dette spørgsmål for en generalforsamling.
§6
Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.
§7
Kontingent fastsættes årligt af bestyrelsen, men skal inden godkendes af generalforsamlingen.
Kontingent forfalder til betaling inden 1. maj. Bestyrelsen fastlægger årligt rosæsonen.
Medlemmer der ikke overholder dette, kan af bestyrelsen nægtes adgang til at benytte klubbens materiel,
evt ekskluderes af klubben og af bestyrelsen indberettes til D.I.F. For at blive optaget som medlem på ny
betinges det, at restancebeløbet + et ekstra tillæg på 50% af dette betales.
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Kontingent for passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.
§8
Eksklusion af anden grund end gæld kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning med kvalificeret
majoritet (to tredjedele af de mødte og repræsenterede stemmer).
§9
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, konstituerer sig med minimum følgende poster: Formand, kasserer,
rochef og kajakchef.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt.
§ 10
Generalforsamlingen har – inden for de i vedtægterne afstukne grænser – den øverste myndighed inden for
klubben.
Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med mindst én uges varsel. (jfr. dog undtagelse i § 13) ved
opslag på hjemmeside og sociale medier, samt ved skriftlig meddelelse til de aktive medlemmer.
Stemme på generalforsamlingen kan afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet
stemmeberettiget medlem, dog således, at ingen kan møde med mere end 1 personlig fuldmagt.
Hvor intet er angivet, sker beslutninger med simpel majoritet.
Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning. Valgt er de af de foreslåede, der har opnået flest stemmer
hver for sig. I andre anliggender kan skriftlig afstemning fordres af et bestyrelsesmedlem, den på
generalforsamlingen valgte dirigent, eller når mindst 5 aktive medlemmer ønsker det.
For at blive valgt kræves det, at man er fyldt 18 år, har været medlem i mindst 1 rosæson og ikke er i
kontingentrestance. Kun fremmødte aktive, eller aktive medlemmer, der har afgivet skriftligt tilsagn, kan
vælges.
Man vælges for 2 år ad gangen, og der er henholdsvis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
§ 11
Den ordinære generalforsamling afholdes hver februar måned, og har følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aflæggelse af beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
Godkendelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af to revisorer
Eventuelt

§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde, dog senest 14 dage efter
generalforsamlingens afholdelse.
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§ 13
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og er pligtig dertil, når mindst en
femtedel af de aktive medlemmer forlanger det.
§ 14
Generalforsamlingen er mht vedtægtsændringer kun beslutningsdygtig, når mindst en femtedel af de
stemmeberettigede medlemmer er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, skal der
inden 14 dage indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og samme dagsorden.
Denne generalforsamling er i ethvert tilfælde beslutningsdygtig.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves der mindst to tredjedele af de mødte og repræsenterede
stemmer.
§ 15
Medlemmerne må i eet og alt rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer og alle andre for
klubben gyldige bestemmelser såvel vedrørende roning og alt, hvad dermed står i forbindelse, så også
vedrører god orden overalt på klubbens grund og andetsteds, hvor klubbens medlemmer færdes.
Klubbens medlemmer skal altid udvise god kammeratlig og sportslig optræden i deres forhold indbyrdes og
de skal undlade alt, der kan skade klubbens gode omdømme blandt befolkningen.
Skulle overtrædelse af denne vedtægt eller af vedtagne reglementer eller andre for klubben gyldige
bestemmelser finde sted eller skulle noget medlem udvise upassende optræden, det være i al
almindelighed eller ved dårligt klubkammeratskab eller usportslig adfærd i særdeleshed, kan bestyrelsen i
mindre grove tilfælde meddele vedkommende en advarsel; i gentagelsestilfælde eller i grovere tilfælde kan
bestyrelsen formene vedkommende adgang til klubhuset og dettes grund og formene ham benyttelse af
klubbens materiel for et nærmere fastsat tidsrum. I særlige tilfælde kan bestyrelsen, om den finder det
nødvendigt, indstille den pågældende til eksklusion på den førstkommende generalforsamling (jfr. § 8)
Det tilkommer bestyrelsen at afgøre, hvorvidt overtrædelser har fundet sted og da om den skete
overtrædelse skal anses for et mindre groft, et grovere eller et særligt tilfælde.
Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelsen af reglementet eller ved grov uagtsomhed
foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel, er vedkommende, efter bestyrelsens beslutning
derom, erstatningspligtig over for klubben.
Et eksemplar af klubbens vedtægter og reglement skal til enhver tid findes opslået på et synligt sted i
bådehuset.
§ 16
Klubben fører medlemsprotokol, kassebog, forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger samt rojournaler.
§ 17
Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Kun kassereren er bemyndiget til at betale regninger.
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§ 18
Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme regler som ved vedtægtsændringer,
dog at det kræves tre fjerdedele stemmers majoritet.
§ 19
Med hensyn til klubbens formue, hvad enten denne består af fast ejendom, materiel, rede penge eller
værdipapirer af enhver art vil der i tilfælde af klubbens ophævelse – jfr. § 18 – være at forholde sig som i
det følgende angivet:
Klubbens bådehus skal, under hensyn til at midlerne til dets rejsning er tilvejebragt ved bidrag fra
institutioner og virksomheder fra hele Danmark, ingensinde og under ingen omstændigheder kunne
afhændes eller overdrages til nogen som helst anden person eller institution end ”Dansk Forening for
Rosport”, og denne vil, efter at bådehuset måtte være blevet overdraget til den, have at anvende det
således, at dets benyttelse under de til enhver tid givne forhold kommer til at gavne idrætslivet i Gråsten.
Dog skal i tilfælde af oprettelse af en ny dansk roklub i Gråsten denne have fortrinsret på bådehuset.
Klubbens materiel, hvorved forstås:
1.
2.
3.
4.
5.

Både og disses tilbehør af enhver art
Værktøj af enhver art
Møbler og andet udstyr i bådehuset
Specielle uddannelsesapparater
Sportsredskaber til klubbens vintersport

Tilfalder ligeledes i tilfælde af klubbens ophævelse ”Dansk Forening for Rosport” til anvendelse som foran
anført.
De foran fastsatte bestemmelser skal god ikke være til hindre for, at klubbens bestyrelse med
generalforsamlingens sanktion i tilslutning om klubbens ophævelse kan disponere over klubbens materiel –
samt over klubbens formue – til afvikling af klubbens økonomiske forpligtigelser.
Bestemmelsen om overdragelse af bådehuset kan ingensinde ændres.
§ 20
Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens gæld.
Klubben tegnes i alle daglige bank anliggender af kassereren. Ved pantsætning af fast ejendom dog af den
samlede bestyrelse.
I alle de andre forhold af økonomisk art tegnes klubben af formanden og kassereren.
I almindelig korrespondance tegnes klubben af formanden eller sekretæren alene.
Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 03. februar 2020.
Johnny Terp
Michael Simony
Mona C. Larsen

Lotte Christensen
Ingolf Hinz
Jesper T. Jensen

Helle G. Skriver
Aage Hansen
Anna N. Petersen
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