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Formål.
§ 1.
Foreningens navn er Skanderborg Roklub. Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg
Kommune. Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at ro og eventuelt deltage i
kaproning. I øvrigt søger foreningen udenfor sæsonen at give medlemmerne lejlighed til at øve
anden formålstjenlig idræt. Foreningen er tilsluttet Dansk Forening for Rosport og eventuelt
andre relevante foreninger.

Medlemmer.
§2.
Foreningens medlemmer opdeles således:
1. Aktive medlemmer.
a) Ungdomsroere fra 10 års alderen frem til og med det år de fylder 18 år.
b) Ungseniorroere i alderen fra det fyldte 18. år frem til og med det år de fylder 25 år.
c) Seniorroere fra det fyldte 25. år
Alderen er pr. 1/1
For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal man have været medlem i mindst 3
måneder, være fyldt 15 år og må ikke stå i restance til foreningen.
2. Passive medlemmer, der ikke har stemmeret.
3. Æresmedlemmer, som udnævnes ved simpel majoritet på en generalforsamling efter
indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har samme rettigheder som
seniorroere.

Indmeldelse.
§ 3.
Den, der ønsker at blive medlem af foreningen, skal aflevere en udfyldt indmeldelsesblanket.
Bestyrelsen kan nægte at optage en person, hvis der er vægtige grunde for, at man ikke ønsker
vedkommende optaget som medlem. I så fald skal bestyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen
af begæring og indskud skriftligt meddele vedkommende dette.

Kontingent.
§ 4.
Kontingenter, indskud og restancegebyrer fastsættes på den årlige generalforsamling.
Indskud og kontingent betales forud og opkræves i to rater med forfald i marts og august. For
passive opkræves dog kun en rate med forfald i marts.
Nyindmeldte medlemmer betaler indskud og kontingentraten forholdsmæssigt frem til næste
opkrævningstermin.
Seniorroere betaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Ungdomsroere betaler 50 % af det fastsatte kontingent.
Ungseniorroere betaler 75 % af det fastsatte kontingent.
3 medlemmer eller flere i samme husstand skal højst betale 200 % af det fastsatte kontingent.
Passive medlemmer betaler 15% af det fastsatte kontingent.

Restance.
§ 5.
Hvis et medlem ikke har betalt det opkrævede kontingent 2 uger efter den fastsatte termin,
udsender kassereren en rykkerskrivelse, hvor det skyldige kontingent plus det af
generalforsamlingen fastsatte restancegebyr opkræves til betaling inden 8 dage. Betales det
opkrævede kontingent ikke inden for denne frist, har vedkommende ikke adgang til bådene,
klubhuset og roklubbens arrangementer, og kan ekskluderes af foreningen efter reglerne i § 8.
Genoptagelse af et medlem, som er slettet på grund af restance, kan først ske efter betaling af
det skyldige kontingent incl. dobbelt restancegebyr.

Udmeldelse.
§ 6.
Udmeldelse skal ske til kassereren og gælder pr. de i §4 nævnte forfaldsterminer.

Rettigheder.
§ 7.
Ethvert medlem har adgang til klubhuset. Alle medlemmer med undtagelse af passive har ret til
benyttelse af bådene i henhold til klubreglementet samt deltagelse i forudarrangerede
idrætsaktiviteter.

Forpligtelser.
§ 8.
Foreningens medlemmer har at rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer.
Overtrædelse heraf straffes med bøder, som bestemmes af bestyrelsen. Når et medlem handler
mod foreningens reglementer og ikke vil rette sig efter bestyrelsens tilhold om at efterkomme
disse, kan bestyrelsen forbyde vedkommende adgang til klubhuset og bådene, samt efter

afholdt bestyrelsesmøde ekskludere medlemmet af foreningen. Et ekskluderet medlem kan
imidlertid, når der senest 8 dage før en generalforsamlings afholdelse fremsættes skriftlig
begæring derom, forlange spørgsmålet om sin eksklusion forelagt generalforsamlingen. Når et
medlem ekskluderes af anden grund end gæld, kan vedkommende ikke atter optages i
foreningen, med mindre en generalforsamling vedtager det med kvalificeret majoritet hvorved
forstås, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer skal stemme for
ændringen..

Bestyrelsen.
§ 9.
Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Alle vælges for to år ad
gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, mens kassereren
og de 3 andre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Til bestyrelsen kan vælges de medlemmer, der har stemmeret jf. §2.
I tilfælde af afgang i en valgperiode supplerer bestyrelsen sig selv.
Supplerede bestyrelsesmedlemmer fungerer til næste ordinære generalforsamling, hvor
vedkommende er på valg uanset det udtrådte medlems valgperiode. Den således valgte
fungerer resten af den periode, for hvilken det udtrådte medlem var valgt. I tilfælde af
formandens afgang i en valgperiode indtræder næstformanden indtil næste ordinære
generalforsamling.
Hvis der ikke vælges en fuldtallig bestyrelse, kan generalforsamlingen give bemyndigelse til, at
bestyrelsen supplerer sig selv efterfølgende.
Bortset fra formandsposten og kassereren konstituerer bestyrelsen sig selv. Følgende poster
skal besættes, idet 1 af bestyrelsesmedlemmerne har to poster:
Næstformand, sekretær, rochef, materielforvalter, husforvalter, ungdomsleder og aktivitetschef.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i alle forhold. Bestyrelsen står for den daglige
ledelse.
Formanden og kassereren har hver for sig tegningsret for foreningen.
Ved optagelse af lån og andre lignende forpligtelser tegnes foreningen af et bestyrelsesflertal.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer finder det
nødvendigt. Der skal afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder hvert halve år.
Beslutning kan tages, når mindst 5 af medlemmerne er til stede. Skulle et bestyrelsesmøde ikke
være beslutningsdygtigt, kan formanden med 3 dages skriftligt varsel sammenkalde til et
ekstraordinært møde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af de mødte.
Afstemning sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin
mening ført til referat.
Bestyrelsen skal snarest muligt efter generalforsamlingen nedsætte følgende udvalg på hver
mindst 3 medlemmer:
1. Et ungdomsudvalg, som planlægger og arrangerer aktiviteter for ungdomsroere.
Ungdomslederen er formand for dette udvalg.

2. Et materieludvalg, som fører opsyn med romateriellet og sørger for, at dette holdes i god
stand og at nødvendige reparationer udføres. Materielforvalteren er formand for dette udvalg.
3. Et klubhusudvalg, som fører opsyn med klubhuset og de tilhørende arealer og sørger for renog vedligeholdelse heraf. Husforvalteren er formand for dette udvalg.
4. Et roudvalg, som er ansvarlig for den daglige roning og evt. kaproning. Endvidere skal
udvalget arrangere kort- og langture for klubbens medlemmer. Roudvalget er ansvarlig for
medlemmernes deltagelse i kurser, såvel interne som eksterne. Roudvalget er endvidere
ansvarlig for gennemførelse af interne kurser (styrmandskursus, rokursus for nye
medlemmer mv.). Rochefen er formand for dette udvalg.
5. Et aktivitetsudvalg, som er ansvarlig for sociale aktiviteter. Aktivitetschefen er formand for
dette udvalg.
6. Herudover kan bestyrelsen nedsætte andre udvalg med hver sit specielle formål, f.eks.:
Festudvalg, PR -udvalg (propagandaudvalg), bladudvalg etc. Udvalgene behøver ikke at
have et bestyrelsesmedlem som formand.

Generalforsamlinger.
§ 10.
Der afholdes en årlig generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes senest 1. marts efter afslutning af regnskabsåret.
Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Fremlæggelse af beretning til godkendelse.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent indskud og
restancegebyr
6. Valg af formand (jf. §9).
7. Valg af kasserer (jf. §9)
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jf. §9).
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt.
Generalforsamlingen indvarsles med 8 dages frist ved skriftlig meddelelse til hvert medlem eller
ved meddelelse i klubbladet. Sammen med indvarslingen skal der gives meddelelse om
dagsorden samt indkomne forslag.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 1.
januar.

§ 11.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når ønske derom skriftligt
indsendes af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, under angivelse af hvilke sager,
der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal i så fald inden 8 dage efter modtagelse af ønsket

indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 og højst 8 dages
varsel.

§ 12.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Personvalg skal foregå ved skriftlig afstemning.
Beslutninger og vedtægtsændringer er gældende fra tidspunktet for vedtagelse med mindre
andet er fremsat i forslaget.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling.

Vedtægtsændringer.
§ 13.
Ændringer i de bestående vedtægter kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling
og kan kun vedtages med kvalificeret majoritet (mindst 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer skal stemme for ændringen).
På den ordinære generalforsamling kan der stilles ændringsforslag, som falder inden for det
fremsatte forslags rammer.
Hvis der er flere ændringsforslag, skal der stemmes om det mest vidtgående ændringsforslag
først.
Dirigenten og bestyrelsen skal underskrive vedtægterne, efter der er vedtaget ændringer.
Generalforsamlingen er med hensyn til vedtægtsændringer beslutningsdygtig, når mindst 1/3
af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Er dette antal ikke til stede, skal bestyrelsen
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, under forudsætning af at den ordinære
generalforsamling har vedtaget forslaget. På den ekstraordinære generalforsamling kan de
vedtagne ændringer vedtages med kvalificeret majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter ordinær
generalforsamling, og der skal indkaldes med et varsel på mindst 8 dage.

Regnskab og revision.
§ 14.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Bogføring og årsregnskab skal følge gældende bestemmelser og give et retvisende billede af
foreningens drift, formue og forpligtelser.
Årsregnskab underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og påtegnes af revisorerne.
Bestyrelsen skal lave opfølgning på budgettet mindst 1 gang hvert halve år.
Kritisk revision foretages af 2 på generalforsamlingen for et år valgte revisorer.
(Ved kritisk revision forstås, at revisorerne udover den regnskabsmæssige revision også skal
vurdere om foreningens formue forvaltes forsvarligt, foretage vurdering af om de afholdte
udgifter er i overensstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens eller
generalforsamlingens beslutninger, samt at de i vedtægterne fastsatte regler er overholdt).

§ 15.
Foreningen fører følgende: En medlemsfortegnelse, et bogholderi, forhandlingsreferater af
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, en ankeprotokol, en rojournal samt oversigt over
forsikrede genstande. Referater fra bestyrelsesmøder skal godkendes af bestyrelsen. Referater
fra generalforsamlinger skal underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

Foreningens ophævelse.
§ 16.
Bliver der på en ordinær generalforsamling ikke valgt en bestyrelse, er de afgåede
bestyrelsesmedlemmer pligtige til at fortsætte, indtil en ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes senest 3 uger derefter. Skulle der heller ikke her blive valgt en bestyrelse, betragtes
foreningen som opløst. Generalforsamlingen vælger da en komite, bestående af 5 medlemmer
af foreningen, som på bedste måde skal realisere foreningens aktiver og med det indvundne
beløb så vidt muligt afvikle klubbens gæld snarest. Et eventuelt overskydende beløb skal
anvendes til almennyttige, breddeidrætslige formål i Skanderborg Kommune – så vidt muligt
vandrelaterede aktiviteter.

