
Forslag til vedtægtsændringer til Generalforsamling i AR d.14/9 
2021
Vedr. §4 Kontingent.
Ændres til:

§4: Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet for 1 år ad gangen,

efter indstilling fra bestyrelsen. Den som i 2 måneder efter generalforsamlingens 

afholdelse undlader at betale kontingent (inklusiv eventuelle restancer og gebyrer), 

kan formenes adgang til at benytte materiellet og klubhuset, eller ekskluderes indtil 

samtlige restancer er betalt, og kan – efter eksklusion – kun optages på ny imod 

betaling af nyt indskud.

Indbetales kontingent ikke rettidigt, påføres et gebyr, som vedtages af 

generalforsamlingen.

Bestyrelsen er i særlige tilfælde berettiget til at indrømme midlertidigt fritagelse for 

at svare kontingent.

Alle indmeldelser er bindende for det løbende år.

Enhver udmeldelse skal ske skriftlig til formanden eller kassereren.

Motivation:

Det vil der være fordelagtigt om der er fastsat et tidspunkt hvorfra de to måneder 

tælles for betaling af kontingent. Da ”indskuddet” er ét års kontingent, vil det med 

nuværende reglement være ”billigere” at undlade at betale kontingent indtil 

medlemmet smides ud, og bare betale alm. Kontingent igen (Så undgår man at 

skulle betale gebyrerne.

Til sidst, så giver det mening om man enten kan udmeldes ved at skrive til kasseren 

eller formanden.

Vedr. §5 Bestyrelsen
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4 ændringsforslag:

Ændringsforslag 1: Bestyrelsens konstituering.
Ændres til:

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle 

forhold. Bestyrelsens på lovlige måde vedtagen beslutninger og i henhold dertil 

foretagne handlinger forpligter klubben. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år 

ad gangen, således at fire medlemmer af bestyrelsen afgår i lige årstal, og tre 

medlemmer afgår i ulige årstal. Dertil vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen årligt 

for en 1årig periode. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år på 

valgdagen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv løbende efter de fastsatte vedtægter.

Motivation:

Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer mister lysten, energien eller interessen for 

det ansvarsområde denne er givet, eller et bestyrelsesmedlem er nødt til at aftræde 

med øjeblikkeligt varsel, og suppleanten ikke egner sig til at overtage dén specifikke 

post (fx formand eller kassér), er det hensigtsmæssigt at bestyrelsen kan konstituere 

sig på ny. Man ser det også løbende i regeringer, at der er ministerrokader.

Derudover står der for nuværende ikke i vedtægter hvor mange suppleanter der skal 

vælges, eller hvor længe deres valgperiode løber.  

Ændringsforslag 3: Ændring af titler og beskrivelser i bestyrelsen, herunder 
fastsættelse af ansvarsområder.
Ændres til:

Bestyrelsen syv medlemmer vælges konstitueres til følgende poster:

⦁ Formand 
Beskrivelse: Tegner klubben udadtil, og varetager administrative opgaver 
samt står for primær kommunikation med eksterne interessenter.

⦁ Næstformand 
Beskrivelse: Bistår Formanden i dennes arbejde, og tiltræder som formand for 

2



klubben i tilfælde af formandsfravær.

⦁ Kasserer
Beskrivelse: Står for regnskab og økonomi i Foreningen Aalborg Roklub, 
herunder blandt andet orientering om økonomisk situation til bestyrelsen, 
udarbejdelse af Budget i samarbejde med Formand og Næstformand, samt 
betaling af regninger.

⦁ Bestyrelsesmedlem 

⦁ Sekretær:

Beskrivelse: Står som ansvarlig for intern orientering i bestyrelsen, samt 
referat ved møder afholdt heri. Derudover er det sekretærens ansvar at 
hjælpe Formand og Næstformand med behandling af administrative opgaver.

⦁ Bestyrelsesmedlem

⦁ Aktivitetsansvarlig:
Beskrivelse: Står som øverste ansvarlige for afholdelsen af samtlige 
aktiviteter i Aalborg Roklub. Herunder er det også den aktivitetsansvarliges 
opgave at opretholde kommunikation med eventuelle underafdelinger (Fx 
Kaproningschefen, Roskole-ansvarlig, eller Langtursansvarlig)

⦁ Bestyrelsesmedlem

⦁ Kommunikationsansvarlig: (kunne slåes sammen med sekretærposten)
Beskrivelse: Står som ansvarlig for alt ekstern kommunikation og 
promovering af foreningen Aalborg Roklub til eksterne interessenter, 
herunder Sociale Medier, Hjemmeside, Dagblade, Roblade m.m.

⦁ Bestyrelsesmedlem

⦁ Sponsoransvarlig (Deles mellem formand & kassér)
Beskrivelse: Står for indhentning af nye sponsorater på vegne af klubben, 
samt overblik over sponsorater der er søgt, skal søges, eller sponsorater der 
er givet afslag på. Det er deslige denne som tegner klubben, såfremt 
sponsorer ønsker bestyrelsens underskrift ved indgåelse af sponsorat.

⦁ Materiel & Husforvalter:
Beskrivelse: Står som overordnet ansvarlig for materiel og husvedligehold, 
herved i beslutninger hvor dele til materiel af større værdi skal købes m.m

(Andre poster der kunne være i spil: Ungdomsleder, kaproningschef, 
Materielansvarlig... )

Beskrivelserne er ikke tiltænkt vedtægterne, men blot for at give indblik i 
baggrunden for navngivelsen af "posterne". Herved er det blot titlerne i skal kigge 
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på.

…

Motivation:
Egentlig mener jeg at Husforvaltning/Materielforvalgtning og oprettelsen af en 
ungdomsafdeling / gymnasieroningsafdeling skulle være ansvarsområder for udvalg, 
og ikke direkte bestyrelse. Dog bør bestyrelsen være orienteret om hvad der sker, 
hvorfor der også bør være et ansvarligt bestyrelsesmedlem herfor.

Ved fastsættelse af direkte ansvarsposter står bestyrelsen til ansvar for de opgaver 
de har, som er defineret i beskrivelsen, over for Generalforsamlingen. Såfremt 
opgaverne er løst tilfredsstillende, kan generalforsamlingen omvendt ikke stille 
spørgsmål ved bestyrelsens arbejde.

Vedtagelse af dette ændringsforslag vil ændre den måde vi påtænker bestyrelsen 
på. Bestyrelsen vil dermed orienteres mere mod udvikling af klubben, og i mindre 
grad drift-opgaver, som fremadrettet uddelegeres til respektive udvalg og 
udvalgsformænd.

Ændringsforslag 4: Forretningsudvalget udgår.
Ændres til:

Formand, næstformand og kasserer udgår klubbens forretningsudvalg.

Motivation:

Vi lever i det 21’ århundrede hvor vi både har mobiltelefoner, internet, brevduer og 

andre kommunikationsmidler. Vi har en bestyrelse af en grund, og er der en 

afgørelse der skal træffes hurtigt, er det ikke svært at fatte knoglen og få fat i 2/3 

bestyrelse. Det er én mand mere end forretningsudvalget der er tale om(!). Ellers 

kan vi lige så godt afskaffe den resterende bestyrelse!

Ændringsforslag 5: Diverse.
Ændres til:

Arbejdet i bestyrelsens tilrettelægges i henhold til den forretningsorden, som den 

nyvalgte bestyrelse vedtager på sit første møde efter generalforsamlingen, hvor den 

nye bestyrelses blev valgt.

Forretningsudvalgets arbejdsgrundlag fastlægges ligeledes i forretningsordens for 

bestyrelsens arbejde. Forretningsudvalget kan ikke foretage dispositioner, der 
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forpligter klubben økonomisk udover budgettet, som vedtaget på 

generalforsamlingen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, heriblandt 

to medlemmer af forretningsudvalget, er til stede.

Bestyrelsen udarbejder reglement og retningslinjer for foreningen, klubhuset, 

medlemmernes ageren i forbindelse med aktiviteter i klubben, m.m.  

Bestyrelsen udarbejder reglement for roningen, adgang til, og orden, i klubhuset.

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til klubbens drift.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen har til ansvar at orientere medlemmerne om beslutninger der påvirker 

deres medlemskab minimum gennem referat ved møder afholdt i foreningen.

Bestyrelsesmedlemmerne kan være formænd for, eller medlem af, udvalgene. 

Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen, som dertil fører tilsyn med udvalgenes 

arbejde.

Ungdomsroerne skal have mulighed for at opstille kandidater til et ungdomsudvalg, 

samt ved indbyrdes afstemning at have indflydelse på valget af udvalgets formand.

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til de organisationer klubben er medlem af. 

Repræsentanterne kan udpeges såvel blandt bestyrelsesmedlemmerne, som blandt 

øvrige medlemmer.

Motivation:
- Skrivelse om forretningsudvalg udgår, hvis ændringsforslag 4 vedtages
- Specificering af hvordan bestyrelsens handlinger skal kommunikeres videre til 
medlemmerne.
- Slettelse af skriv om udvalg der ikke længere eksisterer.
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ALTERNATIV hvis ikke ændringsforslag 4 ikke vedtages:

Ændringsforslag 5: Diverse.
Ændres til:
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, heriblandt 
to medlemmer af forretningsudvalget, er til stede.

Vedr. §6 Regnskabet
Klubbens regnskabsår er følger kalenderåret. Regnskabet forelægges, 

forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til 

godkendelse.

Regnskabet bekendtgøres for klubbens aktive medlemmer senest 8 dage før 

generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen forelægger budget for den kommende sæson til 

generalforsamlingens godkendelse.

Motivation:

Jeg antager at passive medlemmer stadig har en interesse i at følge med i hvordan 

det går i klubben, og ser ingen grund til at hemmeligholde regnskabet for en del af 

klubbens medlemmer.

Vi har e-mails på alle klubbens medlemmer, og det burde være en formssag at 

orientere medlemmerne herigennem. Alternativt kunne man udsende en 

ekstraordinær udgave af medlemsbladet med regnskabet vedhæftet.

Vedr. §7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære 

generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes med 8 

dages en måneds varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem eller 

ved bekendtgørelse i medlemsbladet, hvis et sådant udgives, samt ved 

opslag på foreningens hjemmeside. På den ordinære generalforsamling 

vælges bestyrelsen, 1-2 suppleanter samt og 2 revisorer.
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Passive medlemmer har ikke stemmeret. Ungdomsroere opnår stemmeret i 

det år, hvor de forud for generalforsamlingen er blevet 16 år.

Stemme på generalforsamlingen kan kun afgives personligt. Forslag, der 

ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde 

senest den 1. februar 14 dage efter indkaldelse til generalforsamlingen. 

Forslagene skal ordret, eller i uddrag, fremlægges i roklubben samt på 

klubbens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Motivation:

Se ”frister for indkaldelse af generalforsamling” samt ”indgivelse af ændringsforslag” 

til samme.

Giver ingen mening bestyrelsen skal have vedtægtsændringer allerede 1 feb. (dsv. 

næsten en måned før generalforsamlingen), men medlemmerne først får dem en uge 

før.

Vedr. §12 Tegning - hæftelse.
Roklubben tegnes af forretningsudvalget. Bestyrelsen.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves der dog en 

generalforsamlingsbeslutning.

Roklubben hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid 

tilhørende formue. Der påhviler ikke roklubbens medlemmer, eller bestyrelse, 

nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i roklubben og dennes 

bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser.

Yderligere forslag til generalforsamlingen:

1)

Roklubben nedsætter på generalforsamlingen et udvalg til gennemgang af alle 

klubbens vedtægter og reglementer til gennemgang på næst-kommende 

generalforsamling.
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Motivation:

Alle ovenstående vedtægtsændringer kommet på baggrund af gennemgang af 

klubbens ordinære vedtægter. Undertegnede kunne forestille sig at roreglementer 

kunne ligeledes trænger til en gennemgang for opdatering

Bestyrelsens forslag (for korrekt indvarslet ændringsforslag)?

2) §13: Opløsning (ny tilføjelse)

I tilfælde af klubbens opløsning tildeles klubbens værdi og ejendele ro-relaterede 

aktiviteter lokalt eller nationalt.
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