
Kære rokammerater

På Aalborg Roklubs ekstraordinære generalforsamling den 28. september 2021 blev der nedsat et udvalg bestående af:

Børge Christoffersen (formand) Poul Erik Trolle

Jens Chr. Jensen Karsten Holt

Troels Dalgård Danielsen Simon Nygaard Thomsen

Udvalgets opgave var at gennemgå klubbens vedtægter og komme med forslag til ændtinger.

På udvalgets vegne fremsender jeg hermed vores forslag til nye vedtægter forsynet med bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Forslaget ønskes behandlet under pkt.4 på gen'eralforsamlingen den 2S.februar 2022.

Bekræft venligst at forslaget er modtaget rettidigt.

Med roerhilsen

Børge Christoffersen

Børge Christoffersen

Kolloparken 6

9200 Aalborg SV

Tlf.:29 25 09 46

Mail: bchr@gvdnet.dk
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§1

Hjemsted og formål

Stk. 1; Foreningens navn er Aalborg Roklub og er stiftet den 28

august 1886.

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Stk 2; Foreningens stander er marineblå med rødt malteser-

kors.

Sfk. 3; Foreningens primære formål er at give sine medlemmer
adgang til at udøve rosport.
Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det so-

ciale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at enga-

gere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoply-
sende aktiviteter.
Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt
grundlag.

Forslag til nye vedtægter

§2

Hovedforbund

Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (D.F.f,R)

og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser.

§3

Medlemsforhold

Stk. 1r Som aktive voksenroere kan optages mænd, der er fyldt

16 år inden den 1. januar i optagelsesåret.

Som ungdomsroere kan optages drenge, der er fyldt 10 år in-

den den 1. januar i optagelsesåret.

Ansøgere under 18 år skal have forældres/værges samtykke in-

den indmeldelsen.

Som passive medlemmer kan optages alle.

Passive medlemmer kan deltage i sociale arrangementer, men

ikke i idrætslige aktiviteter.

Stk. 2: Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen. Alle

andre æresbevisninger tildeles af bestyrelsen.

Sfk. 3; Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent at

standse indmeldelsen af såvel aktive som passive medlemmer

Udvalgets bemærkninger

§r

Stiftelsestidspunkt er tilføjet.
Formålet er udvidet.
Rosport er fortsat den primære aktivi-

tet.
Formålet er også at styrke fællesskabet

og det sociale liv i foreningen.

Dette for at understrege forskellen

mellem roklubben og et fitness-center

§z

lngen ændringer - bortset fra, at

"love" er ændret til "vedtægter",

§3

Passive medlemmers rettigheder er
præciseret.

Afsnittet om svømmebevis fjernes fra

vedtægterne.

Bestemmelsen om svømmefærdighe-

der udgår og flyttes til roreglementet.
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Sfk. 4; Alle indmeldelser er bindende for det løbende år

Stk 5: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen

Udmeldelse kan ske med 6n måneds varsel til udgangen af en

konti ngentperiod e.

Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved ud-

meldelse.

Stk. 6; Ethvert medlem er forpligtet til nøje at sætte sig ind i for-

eningens vedtægter og reglementer og at efterkomme gældende

bestemmelser.

I overtrædelsestilfælde er bestyrelsen berettiget til at formene

medlemmet adgang til klubhuset og både i en nærmere fastsat

periode.

Stk. 7: Ved skader på materiel, grund, hus og inventar foranledi-

get af grov uagtsomhed kan bestyrelsen pålægge skadevolderen

at betale et erstatningsbeløb.

Er der i anledning af overtrædelse af vedtægter og reglementer

pålagt et medlem betaling af erstatning for påførte skader, kan

den pågældende formenes adgang til klubhuset og bådene, indtil

beløbet er betalt.

Stk 8; Medlemmer, hvis tilstedeværelse inden for foreningen an-

ses for skadelig for foreningens virksomhed, kan ekskluderes af
bestyrelsen med appelret til en ekstraordinær generalforsamling,

som det ekskluderede medlem kan forlange indkaldt af bestyrel-

sen i løbet af 14 dage eller foranledige indkaldt efter reglerne i §
7.

§+

Kontingent

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet

for 1 år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2; Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete

Brupper af medlemmer.

Stk. 3; Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem for

kontingentbetaling, hvis saerlige forhold taler for det.

Stk 4; Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalings-

terminer og opkrævningsform.

Stk. 5: lndbetales kontingent ikke rettidigt, tillægges et gebyr,

som vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 4: Bindingsperioden ved indmel-

delse er flyttet fra den nuværende § 4

Stk. 5: Betingelser for udmelding er
præciseret.

Flyttet fra den nuværende § 4.

Stk. 6 og 7 er med få ændringer lig

med den nuværende § 11.

Stk. 8 er lig med § 10 i de nuværende

vedtægter.

§4:

Stk. 2 er ny

Stk. 4 er ny
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Stk. 6; Den som i2 måneder efterforfald undlader at betale kon-

tingent (inklusiv eventuelle restancer og gebyrer) kan formenes

adgang til at benytte materiellet og klubhuset eller ekskluderes,

indtil samtlige restancer er betalt.

§5

Ordinær generalforsamling

Stk. l: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar må-

ned.

Stk. 2: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4

ugers varsel ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemme-

side samt ved e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail-

adresse.

Stk. 3: lndkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dags-

orden samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være

fremme hos bestyrelsen senest 3 uger f6r generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlin-
gen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsor-

den skal indeholde de forslag, som skal behandles samt regnskab

for det forløbne år samt budget for det efterfølgende år.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens med-

lemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret.

Stk. 5; Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kon-

ti ngentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Ungdomsroere opnår personlig stemmeret, fra de er fyldt 15 år

Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en foræl-

der.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 6; En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig

uanset antallet af fremmødte jf. § 8.

Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af ge-

neralforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk 8: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten

kan vedtage skriftlig afstemning.

Stk. 9; Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over general-

forsamlingens beslutninger. Referatet god kendes og underskrives

af dirigenten.

§5(nuværende§7)

Stk. 2: Frist for indkaldelse er ændret

lndkaldelse pr. mail.

Stk. 3 er ny med regler for dagsorden

og frister for forslag

Stk. 4: Ny

Stk. 5: Præcisering af stemmeret.

Ungdomsroeres stemmeret er ændret

fra 12til15 år.

Stk. 6: Ny

Stk.7r Ny

Stk.8: Ny

Stk.9: Ny
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§6

Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst

omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til god-

kendelse

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende

saeson, herunder godkendelse af budget og fastsættelse
af kontingent og gebyrer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant jfr. § 9.

7. Valg af 6n revisor jfr. § 10.

S.Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for
samme.

9.Eventuelt.

§7

Ekstraordinær generalforsamling

Sfk. 1r Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær ge-

neralforsamling.
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§e:
(En del af § 7 i de nuværende vedtæg-

ter).

Der vælges kun ån suppleant (nu 1-2).

Der er fortsat 2 revisorer, der vælges

for2år ad gangen.

§7:

Nuværende § 8 er redigeret.

Der kræves nu U3 af foreningens med-

lemmer.

Fristen for indkaldelse er forlænget fra
3 dage til 4 uger.

t/3
over for

af det
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§8

Beslutningsret

Stk. l: Beslutninger træffes på enhver generalforsamling med

simpelt stemmeflertal (50 procent), således at formandens

stemme er afgørende i tilfaelde af stemmelighed.

Stk. 2:Til forandring i eller tillæg til vedtægterne eller forenin-
gens opløsning kræves, at mindst halvdelen af foreningens stem-

meberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 {to tred-
jedeie) af de fremmødte stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be-

slutningsdygtig, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde

til en ny generalforsamling - jf. § 7'
Hvis også 213 lLa tredjedele) af de på denne generalforsamling

afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antal-

let af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§s

Bestyrelsen

Sfk. l; Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse på 7

medlemmer, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty-

relsens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil

foretagne handlinger forpligter foreningen.

Stk 2: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, såle-

des at fire medlemmer af bestyrelsen afgår i lige årstal, og tre

medlemmer afgår i ulige årstal.

Sfk. 3; Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlem-

mer af foreningen og være fyldt 18 år på valgdagen.

Stk 4: Bestyrelsens syv medlemmer vaelges til f6lgende poster:

o Formand
r Næstformand

r Kasserer

. Bestyrelsesmedlem

r Bestyrelsesmedlem

. Bestyrelsesmedlem

o Bestyrelsesmedlem

Sfk. .5: Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær, rochef, husfor-

valter og materielforvalter.

§s:

lngen ændringer iforhold til nuvæ-

rende § 9.

§ 9: (Nuværende § 5)

Det præciseres, at bestyrelsen består

af 7 medlemmer.

Stk. 5:

Ny bestemmelse om bestyrelsens kon-

stituering.
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Stk. 6: f.n suppleant vaelges hvert år for 6t år.

Såfremt suppleanten indtraeder i bestyrelsen, skal den pågæl-

dende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende

ordinære generalforsamling.

Stk. 7: Formand, næstformand og kasserer udgør klubbens for-

retni ngsudva lg.

Sfk. 8; Arbejdet i bestyrelsen tilrettelægges i henhold til den for-

retningsorden, som den nyvalgte bestyrelse vedtager på sit første

møde efter generalforsamlingen, hvor den nye bestyrelse blev

valgt.

Forretningsudvalgets arbejdsgrundlag fastlægges ligeledes i for-

retni ngsordenen for bestyrelsens arbejde.

Stk. 9; Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af

dens medlemmer, heriblandt to medlemmer af forretningsudval-

get er til stede.

Stk. LO: Bestyrelsen udarbejder reglement for roningen, adgang

til og orden i klubhuset.

Stk. 1.1: Bestyrelsen kan nedsaette nødvendige udvalg og arbejds-

grupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen, som f6rer tilsyn

med udvalgenes arbejde.

Stk. 12: Bestyrelsen udpeger repræsentanter til de organisatio-

ner, foreningen er medlem af. Repræsentanterne kan udpeges

såvel blandt bestyrelsesmedlemmerne som blandt foreningens

øvrige medlemmer.

Stk. 13: Over bestyrelsesmØderne føres et referat, der offentlig-
gøres f or foreningens medlemmer.

Stk. 6: Bestemmelsen om suppleanten

er forenklet.

Stk. 8: Begrænsningen i forretningsud-
valgets beføjelser er fjernet (hænger

sammen med tegningsreglen).

Bestemmelsen om ungdomsudvalg ud-

går.

Kan etableres iht. Stk. 11.
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§10

§11

Tegning-hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af forretningsudvalget.

Stk. 2: Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast

ejendom kræves der dog en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 3: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med forenin-

gens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke forenin-

gens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, lige-

som ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan

kautionere for foreningens forpligtelser.

I

§ 10:

(nuværende § 6)

Regnskabets indhold, revisors rolle

samt bekendtgørelse af regnskabet er

uddybet.

§ 11:

{nuværende § 12)

Stk. 2: Optagelse af lån kræver general-

forsam lingsbeslutning.

1:

2:

over3:

af den4: revideres skal

revideres af to af5:

På hver ordinær en

ar

6: Revisorerne skal hvert år

det er at

for

med en7: skal

8; Revisorerne har til enhver tid til at

I9: ved

samt ved e-mail til alle medlemmer -
5 - senest 2
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§12

Foreningens ophØr

Stk. l: Ved beslutning om foreningens ophævelse gælder de

samme bestemmelser som for vedtægtsændringer-jf. § 8.

Sfk 2; Når foreningens ophør er vedtaget på den afsluttende ge-

neralforsamling, vælger generalforsamlingen et udvalg på fem

medlemmer, der realiserer foreningens ejendele og afvikler dens

6vrige anliggender.

Stk 3: Det eventuelle overskud anvendes eftergeneralforsamlin-

gens bestemmelse til at stØtte etablering af ny roklub eller et

idrætsformål i lokalområdet.

§ 12:

Stk. 4: Præciseret at ingen medlem-

mer kan få del i formuen.

kan få andel i4:


