VEDTÆGTER FOR SAMSØ RO- OG KAJAKKLUB
§l
Klubbens navn er SAMSØ RO- OG KAJAKKLUB. Klubbens formål er fremme af ro- og kajaksport på
Samsø. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR.) og af Dansk Gymnastik og
Idrætsforening i det efterfølgende kaldt DGI.
§2
Klubben optager aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem kan enhver person optages, der er
fyldt 12 år, som er i besiddelse af den svømmefærdighed, der kræves af hhv. DFfR. (min. 300 m for
roere) og Dansk Kano og Kajak Forbund (min. 600 m for kajakroere), og som forpligter sig til at
overholde klubbens vedtægter og reglementer. Som passivt medlem kan enhver person optages.
Begæring om optagelse skal ske til bestyrelsen. Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen og godkendes
af generalforsamlingen.
§3
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet dækker perioden l. APRIL - 31.
MARTS.
§4
Medlemmer, der ikke overholder klubbens vedtægter eller reglementer, eller der gør sig skyldig i
adfærd, der krænker klubbens anseelse eller der modarbejder klubben kan af bestyrelsen sættes i
karantæne eller i graverende tilfælde ekskluderes under appel til den først kommende generalforsamling.
Medlemmer, der ved grov uagtsomhed eller forsætligt foranlediger skade eller tab af klubbens materiel
eller ejendom er - efter bestyrelsens beslutning herom - erstatningspligtig over for klubben.
§5
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig i følgende funktioner:
Formand
Næstformand/sekretær
Kasserer
Kajakchef
Rochef
Materielforvalter
Oldfrue
Bestyrelsen repræsenterer og leder klubben i alle anliggender og forvalter klubbens midler på bedste
måde. Formand og kasserer tegner foreningen.
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§6
Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet. Formanden
vælges særskilt for l år ad gangen, af de øvrige 6 afgår hvert år 3, der vælges hver for sig for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted.
§7
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3
medlemmer med formand eller næstformand er til stede. Bestyrelsen fører referat af de møder, der
afholdes.
§8
Regnskabsåret er kalenderåret. Revision foretages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, der
vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Det reviderede årsregnskab skal foreligge til gennemsyn mindst
4 dage før generalforsamlingen.
§9
Den ordinære generalforsamling, der afholdes i FEBRUAR måned, indkaldes med 14 dages varsel
i lokale blade, pr. post eller pr. E- mail.
Dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning og forhandlings-protokol.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes skriftligt senest 8 dage
før.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 10 aktive
medlemmer skriftligt og motiveret fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Indvarsling som i § 9.
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§ 11
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er - undtagen ved vedtægtsændringer og det
i § 13 nævnte tilfælde (klubbens ophør) - beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, uanset de
fremmødtes antal.
Ethvert aktivt, restancefrit medlem har stemmeret. Nye medlemmer har stemmeret efter 3 måneders
forløb. Alle afgørelser sker ved simpel majoritet, herfra undtages dog vedtægtsændringer og den i § 13
nævnte undtagelse.
§ 12
Generalforsamlingen er med hensyn til vedtægtsændringer kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves der
mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Dersom en indvarslet generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal en ny sammenkaldes med
samme dagsorden med mindst 8 dages varsel, senest 14 dage senere. Denne er så beslutningsdygtig
uanset det mødte antal stemmeberettigede.
§ 13
Til vedtagelse af klubbens ophør og anvendelse af dens formue kræves at 2/3 af medlemmerne er til
stede og at 3/4 af dem skal stemme for.
Er der ikke 2/3 medlemmer til stede, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der
kræves at 3/4 skal stemme for, uanset antal fremmødte.
Anvendelse af formuen skal gå til almennyttige formål på Samsø.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2017,
og ekstraordinær generalforsamling d. 25. februar 2017.
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