Love for Hundested Roklub

§ 1.
Klubbens navn er Hundested Roklub.
Klubbens stander er grøn med hvid kant. I den grønne dug er et cirkulært hvidt felt med rødt
malteserkors.
Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport.
§ 2.
Klubbens formål er at fremme rosporten og gennem sportslige og underholdende arrangementer
at knytte medlemmerne sammen i et godt kammeratskab.
§ 3.
Klubben består af aktive og passive medlemmer, motionsmedlemmer samt ægtefælle/samlever
medlemmer. De aktive medlemmer, (som udgøres af de der er frigivet og betaler fuldt kontingent
og derfor må ro på vandet) opdeles i juniorafdeling (til og med 17 år) og seniorafdeling (18 år og
opefter).
Motionsmedlemmer er fra 60 år og opefter, og er en abonnementstype som udelukkende tilbydes
roere der tidligere minimum 1 år har været aktive medlemmer af Hundested Roklub, eller kan
dokumentere frigivelse fra anden roklub.
Motionsmedlemmer og ægtefælle/samlever medlemmer må deltage i klubbens aktiviteter på lige
fod med aktive seniormedlemmer, men må ikke være aktive på vandet.
Som betingelse for deltagelse i roningen på vandet må ethvert medlem opfylde de i DFfR og
Hundested Roklubs love og reglementer indeholdte krav om svømmefærdighed.
Passive medlemmer har ret til at deltage i klubbens arrangementer og generalforsamlinger men
uden stemmeret på disse og uden ret til at benytte klubbens materiel.
Passive medlemmer har ret til at låne klubbens lokaler på lige fod med andre medlemstyper.
Ægtefælle/samlever-medlemmer må deltage på lige fod med motionsmedlemmer, men har ikke
stemmeret på generalforsamlinger. (Kun frigivne roere har stemmeret)
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning.
Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.
§ 4.
Begæring om optagelse som medlem, skal for alle medlemstyper ske skriftligt til bestyrelsen. For
juniorroere skal foreligge forældres eller værges skriftlige tilladelse.
På optagelsesansøgningen skriver ansøgeren til aktivt medlemskab under på: at kunne svømme
mindst 300 m uden ophold, samt at (hvis ikke allerede værende frigivet) deltage i og bestå
førstkommende roskole.
Indtil dette må vedkommende kun ro sammen med instruktør. Hvis ikke dette efterleves,
udmeldes vedkommende ved førstkommende hele kvartalsskifte.
Ved optagelse betales fuldt kontingent for det kvartal, hvori man bliver indmeldt.
Derudover betales et af bestyrelsen fastsat beløb for deltagelse i roskolen, når denne afholdes.
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Bestyrelsen kan nægte ansøgeres optagelse i klubben, men en sådan afvisning kan af et eller
flere medlemmer kræves behandlet på en generalforsamling, hvor simpel stemmeflerhed er
afgørende i sagen, og hvor de afviste har ret til at overvære sagens behandling.
Bestyrelsen kan, hvis forholdene gør det nødvendigt, midlertidigt lukke for tilgang af nye
medlemmer.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med virkning fra førstkommende hele kvartalsskifte
(1/1 – 1 /4 – 1/7 – 1/10). Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.
Overflytning fra aktivt til passivt medlemskab kan ligeledes ske ved et kvartalsskifte.
Har et medlem pådraget sig tre måneders kontingentrestance eller anden gæld til klubben, kan
det formenes adgang til klubbens materiel, eller det kan udelukkes, når det skriftlige påkrav om
betaling ikke er efterkommet inden 8 dage. Genoptagelse kan først finde sted, når det skyldige
beløb er indbetalt.
Bestyrelsen kan i overensstemmelse med D.F.f.R.s love udelukke et medlem, når særlige forhold
efter bestyrelsens opfattelse giver anledning dertil, dog først efter at pågældende har haft
lejlighed til at fremføre sit forsvar. Det udelukkede medlem kan dog kræve sagen behandlet på
den første ordinære generalforsamling med ret til at forsvare sig og har stemmeret vedrørende
punktet om eksklusionen. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på
dagsordenen.
§ 5.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling af bestyrelsen.
Aktive medlemmers kontingent kan ved aftjening af værnepligt og ved længere tids sygdom eller
arbejdsløshed samt under uddannelse af bestyrelsen midlertidig helt eller delvis eftergives.
§ 6.
Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i overensstemmelse dermed foretagne handlinger
forpligter klubben.
Bestyrelsen består af 7 aktive medlemmer I bestyrelsen kan maksimalt være 2 ungdomsroere.
Formanden, der altid skal være aktiv seniorroer, vælges for 1 år ad gangen af den ordinære
generalforsamling efter forslag af bestyrelsen eller efter skriftligt forslag af mindst 10 aktive
medlemmer. Et sådant forslag må være bestyrelsen i hænde inden 8 dage før
generalforsamlingen.
Kasseren vælges ligeledes af generalforsamlingen, men vælges for 2 år ad gangen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling,
således at der afgår 3 hvert år. (hvert andet år 2 medlemmer plus kasseren)
Bestyrelsen vælger selv af sin midte næstformand og sekretær samt nedsætter de arbejdsudvalg,
der skønnes nødvendige for klubbens drift. I sådanne udvalg kan også indvælges aktive
medlemmer udenfor bestyrelsen kreds.
Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter ligeledes for 2 år ad gangen, og således at der afgår 1
hvert år.
Suppleanter indtræder i bestyrelsen i rækkefølge efter deres stemmetal.
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Bestyrelsen vælger repræsentanter til kreds- og hovedgeneralforsamlingen i D.F.f.R. og til andre
organisationer og udvalg.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 3 dages varsel. Et lovligt
indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når blot 3 bestyrelsesmedlemmer samt
formanden eller næstformanden er til stede.
Afstemning afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
(næstformandens) stemme afgørende.
Tegningsberettigede for bestyrelsen er formanden, kasseren samt den ansvarlige for udlån.
Skulle 2 af disse hverv varetages af samme person vælger bestyrelsen en 3. tegningsberretiget,
så der altid er 3 tegningsberettigede i bestyrelsen.

§ 7.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst
8 dages varsel både ved annoncer i de lokale blade og på roklubbens medier samt ved opslag i
klubhuset. Dagsordenen bekendtgøres senest 3 dage før generalforsamlingen ved opslag i
klubhuset.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være
bestyrelsesmedlem. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, som dog skal være skriftlig,
såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det. Endvidere skal valg af bestyrelse og alle
afstemninger om udelukkelse ske skriftligt.
Dagsordenen skal omfatte beretning og regnskab for det forløbne år, kontingentfastsættelse, når
ændring ønskes foretaget, valg af formand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1
revisor og 1 revisorsuppleant.
Ethvert valg kan være genvalg. Valgbar er enhver, der er stemmeberettiget, jf. dog § 6.
Medlemmer, som har 3 måneders kontingentrestance eller mere eller ikke har været medlem
i mindst 6 måneder før generalforsamlingen, har ikke stemmeret
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle sager afgøres ved simpelt flertal med
undtagelse af lovændringer. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må være
bestyrelsen i hænde inden 8 dage før generalforsamlingen og skal 3 dage før generalforsamlingen
være fremlagt i klubhuset eller fremsendt skriftligt til hvert enkelt stemmeberettiget medlem.
Skulle restriktioner i samfundet gøre det umuligt fysisk at mødes i klubhuset eller tilsvarende
lokale kan generalforsamlingen afholdes elektronisk.
§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender ønske derom overfor bestyrelsen,
som da senest 10 dage efter modtagelsen af et sådant ønske indkalder med mindst 8 dages
varsel til ekstraordinær generalforsamling med opgivelse af dagsorden.
§ 9.
Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af de
stemmeberettigede er mødt. Er dette ikke tilfældet, skal der på sædvanlig måde indkaldes til en
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ny generalforsamling med samme punkt på dagsorden inden 1 måned. Denne generalforsamling
er da beslutningsdygtig i alle tilfælde, dog kræves mindst 2/3 af de mødte stemmer til vedtagelse
af lovændringer.
§ 10.
Bestyrelsen udarbejder reglementer for afbenyttelse af klubbens materiel og inventar, samt for
orden såvel i
klubhuset som under roture. Disse reglementer skal være opslået i klubhuset og vises til nye
medlemmer.
Ved overtrædelse af reglementer kan bestyrelsen enten idømme vedkommende en bøde eller
formene pågældende adgang til at benytte materiel og klubhus for et af bestyrelsen nærmere
fastsat tidsrum.
I gentagelsestilfælde eller ved særlig grove overtrædelser kan bestyrelsen ekskludere
vedkommende medlem, jf. dog § 4.
Ved skader på materiel og klubhus foranlediget ved grov uagtsomhed, kan bestyrelsen pålægge
skadevolderen at udrede et erstatningsbeløb.
Bestyrelsen skal foranledige, at følgende bøger føres:
Medlemsprotokol
Regnskab
Referater
Rojournal.
§ 11.
Klubbens midler forvaltes af bestyrelsen, der sørger for, at årsregnskabet, der går fra 1/1 –
31/12, er revideret af revisorerne senest 8 dage inden generalforsamlingen. Regnskabet skal
være tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen.
Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer. Valget gælder for 2
år, og de valgte afgår skiftevis, jf. § 7.
§ 12.
Beslutning om klubbens ophævelse kan kun ske efter samme regler som for lovændringer, jf. §
9.
Vedtages klubbens ophævelse på en generalforsamling, eller umuliggøres klubbens fortsatte virke
af andre årsager, vælger generalforsamlingen et udvalg bestående af 5 af klubbens medlemmer
til at realisere klubbens materiel og ejendom på bedst mulig måde.
Det indkomne beløb anvendes først og fremmest til afvikling af klubbens eventuelle gæld. Et
eventuelt tiloversblevet beløb indsættes i et lokalt pengeinstitut, og kontoen forvaltes midlertidigt
af Dansk Forening for Rosport, indtil en ny roklub er oprettet. Den nye klub vil kunne hæve den
indsatte kapital med renter, når den har været medlem af Dansk Forening for Rosport i 1 år. Der
er en absolut betingelse for at kunne hæve beløbet, at denne § optages uændret i den nye
roklubs love og til enhver til skal være en del af disse.
Såfremt beløbet ikke er hævet inden 20 år, tilfalder det Dansk Forening for Rosport.
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Således vedtages på den ordinære generalforsamling i oktober 1969 med senere
ændringer på generalforsamlingen den 6/10 1973, den 11/10 1980 og den 17/10 1981, 30 marts
2014 , 25. april 2017, januar 2020
Bestyrelsen

