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Karin Frost Formand

René Larsen Næstformand

Erling K. Pedersen Rochef
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Henni Lehrmann Kasserer

Benny Lai Pedersen Hus og materiale forv.
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Anne Lise Skebjerg Best. Medlem

Lone Skovbjerg Best. medlem

§1
Klubbens navn er Rudkøbing Roklub og har hjemsted i Langelands Kommune.

§2
Klubbens formål er at dyrke rosport.

Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Idræts Forbund (DIF)

§3
Klubbens medlemmer er aktive, delaktive og passive.

Stk.2 Bestyrelsen kan vedtage at udnævne et medlem der har gjort sig fortjent dertil, til
æresmedlem.

§4
Klubben er som forening åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2 Skriftlig indmeldelse sker til kassereren.

Indmeldelse sker for minimum 1/2 eller et helt år.
Stk. 3 Ikke myndige skal have forældrenes samtykke.
Stk. 4 Ethvert nyt medlem modtager et eksemplar af klubbens vedtægter.

§5
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen efter forslag fra
bestyrelsen.
Stk. 2 Aktive betaler halv- eller helårlig forud.
Stk. 3 Delaktive betaler halv pris i forhold til aktive. Stk.
4 Passive medlemmer betaler helårlig forud.

§6

Gyldig udmeldelse kræver, at det sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel pr. I. januar eller

l. juli.
Stk. 2 Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Stk. 3 Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, hvis
vedkommende er i kontingentrestance udover 2 måneder.
Stk. 4 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan på ny genoptages som
medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Stk. 5 Eksklusion kan i øvrigt foretages af bestyrelsen, når særlige forhold giver anledning
dertil. Medlemmet skal dog først have modtaget en skriftlig begrundet advarsel. 2/3
af bestyrelsen skal stemme for eksklusionen.
Stk. 6 Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at
fremføre sit forsvar, og kan kræve, at spørgsmål om eksklusion afgøres på den
førstkommende generalforsamling. Sker eksklusionen f.eks 14 dage efter en ordinær
generalforsamling, bør sagen kunne fremlægges på en ekstraordinær general-

forsamling.
Stk. 7 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved
ændringer af vedtægter jfr. §13.
Stk. 8 Et medlem der er ekskluderet, kan kun optages ved en ny generalforsamlings
beslutning hvor der kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

§7
Generalforsamlingen er med disse indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed indenfor alle foreningens anliggender.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april, og
indkaldelsen sker senest 14 dage før ved mail/brev til klubbens
medlemmer.
Stk. 3 Dagsorden offentliggøres ved opslag i klubben.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal af bestyrelsen opslås i klubben senest 5 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 4 Stemmeret har alle aktive og delaktive medlemmer, der har været medlemmer af
foreningen de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i
kontingentrestance.

Stk. 5 Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Stk. 6 Passive medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
I. Valg af dirigent. (Vælges uden for bestyrelsen).
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 1 revisor samt 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

§9
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad
gangen. I ulige år er der 3 eller 4 på valg, i lige år er der 2 eller 3 på valg
Øvrige valg er for 2 år ad gangen, og vælges i ulige år.
Stk.1 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år.

§10
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter hver
generalforsamling.
Stk 2 Bestyrelsesformand og kasserer tegner klubben.
Stk 3 Hele bestyrelsen underskriver de dokumenter rom evt. salg
og anden afhændelse samt pantsættelse af klubbens faste ejendomme,
som er en følge af de beslutninger en enstemmig bestyrelse har truffet.
Stk 4 Ingen af klubbens bestyrelse eller klubbens medlemmer i øvrigt
hæfter personlig for de i klubben påhvilede økonomiske forpligtigelser,
der udelukkende kan søges fyldestgjort i klubbens evt. formue.

§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når dette kræves af et flertal i bestyrelsen eller
25% af de stemmeberettige medlemmer efter skriftlig anmodning. I sidstnævnte tilfælde skal
denne afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen.

§12
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisionen foretages af den på generalforsamlingens
valgte revisor, som gennemgår det samlede regnskab og påser at beholdningen er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

§13
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de angivne stemmer
er for forslaget.
Stk 3 Opnås et flertal på generalforsamlingen, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling.
hvor beslutningen kan træffes med overnævnte flertal,
uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer der er

§14
Foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Stk 2 Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst
halvdelen af foreningens stemmeberettige medlemmer
er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst
¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk 3 Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling,
hvor beslutningen kan træffes med overnævnte flertal
uanset hvilket antal af stemmeberettige medlemmer,
der er til stede.
Stk 4 Foreningens formue anvendes til idrætslige formål
Indenfor rosport i vores fynske netværk

