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Vedtægter 

 

§  1   Navn, hjemsted og formål 

 Klubbens navn er Ringsted Ro- og Kajakklub, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. 

 Klubben er en idræts- og fritidsforening inden for rammerne af Folkeoplysningsloven. 

 Klubbens formål er roning. 

 Klubben udøver foruden roning andre søsportsaktiviteter, eksempelvis vinterbadning, som kan 

foregå med brug af klubbens faciliteter, uden at klubbens egentlige formål tilsidesættes. 

 Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) 

under Danmarks Idræts Forbund (DIF) samt Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) og er 

underlagt disse forbunds love, bestemmelser/reglementer samt vejledninger. 

 Klubbens standermærke er en hvid vimpel med rød kant og 3 røde bølgelinjer.   

 §  2   Medlemmer 

 Klubben har såvel aktive som passive og affilierede medlemmer.  

 Alle der tilslutter sig klubbens formål kan optages som medlemmer. 

 Affilierede medlemmer er medlemmer, der udøver andre søsportsaktiviteter end roning. 

Affilierede medlemmer optages i klubafdelinger oprettet efter godkendelse af bestyrelsen.  

§  3   Aktive medlemmer 

 Klubbens aktive medlemmer benævnes ”roere”. 

 Ethvert nyt aktivt medlem afgiver i forbindelse med indmelding erklæring om at være i 

besiddelse af almindelig svømmefærdighed. 

 Inden frigivelse skal medlemmer have aflagt svømmeprøve i henhold til de krav DFfR´s og DKF´s 

love foreskriver samt i henhold til Ringsted Ro- og Kajakklubs reglement. Ved deltagelse i 

arrangementer uden for klub-regi og lokalt rofarvand skal henholdsvis DFfR`s og DKF`s krav 

opfyldes. 

 Aktive medlemmer inddeles i aldersgrupper, som i muligt omfang afspejler gældende DFfR, DKF 

og Ringsted kommunes aldersgrupperinger for tilskudsordninger. Kontingentet kan efter 

generalforsamlingens godkendelse reguleres efter aldersgrupperne. 

 Mindste alder for optagelse som aktivt medlem: 

o Fyldt 10 år ved indmeldelse. Medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, skal have forældrenes 

eller værges skriftlige tilladelse til indmeldelse. 

o Aktive medlemmers børn i alderen 0-10 år kan optages i klubben som aktive 

medlemmer. Disse medlemmer kan deltage i klubbens aktiviteter i den udstrækning 

klubbens, DFfR´s og DKS´s love og sikkerhedsbestemmelser tillader det.  
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§  4   Passive medlemmer 

 Passive medlemmer kan repræsentere såvel enkeltpersoner som organisationer eller 

virksomheder, der ønsker at støtte klubben uden at tage del i klubbens aktiviteter. 

 Passive medlemmer kan efter invitation deltage i enkeltarrangementer og kan deltage i 

Generalforsamling, men uden stemmeret.  

 §  5   Affilierede medlemmer 

 Affilierede medlemmer har adgang til klubben og til de af klubbens fastsatte faciliteter, som 

kræves for udøvelse af deres søsportsaktiviteter. 

 Affilierede medlemmer kan efter invitation deltage i klubbens arrangementer og kan deltage i 

Generalforsamling, men uden stemmeret.  

§  6  Kontingent,  indskud og kursusgebyrer 

 Årskontingent, indskud og kursusgebyrer fastsættes på den årlige generalforsamling. 

 Kontingent for affilierede medlemmer fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med den 

pågældende klubafdeling. 

 Kontingentet for aktive medlemmer betales halvårligt med forfaldsdato i februar hhv. august 

måned. Nye medlemmer kan opkræves forholdsmæssigt i forhold til indmeldelsestidspunktet.  

 Tidspunkt for kontingentopkrævning for affilierede medlemmer aftales med den pågældende 

klubafdeling. 

 Introduktionskursus er obligatorisk for alle nye aktive medlemmer inden frigivelse. Nye roere 

som er frigivet i andre klubber eller med DKF`s licens (EPP) fritages for instruktionskursus. 

 Ved restance i kontingent eller kursusgebyr inddrages frigivelse og stemmeret på 

generalforsamling, så længe restancen forekommer.  

§  7  Udmeldelse 

 Udmeldelse af aktive medlemmer skal ske skriftligt til bestyrelsen og med en måneds varsel, dog 

skal indeværende kontingentperiode betales. Ved midlertidig bortrejse, indkaldelse til 

militærtjeneste eller længerevarende sygdom kan et medlem efter ansøgning midlertidigt 

overføres til passivt medlemskab.   

§  8   Udelukkelse/eksklusion 

 Et medlem, der ikke inden 8 dage efter bestyrelsens skriftlige krav, erlægger forfaldent 

kontingent, er bestyrelsen berettiget til at udelukke/ekskludere. 

 Medlemmet kan kun optages igen mod at betale restancen. 

 Et medlem, der er udelukket/ekskluderet af bestyrelsen af anden grund end gæld til klubben, 

kan inden for en tidsfrist af 8 dage forlange kendelsen appelleret til den ordinære 

generalforsamling, der ved simpel stemmeflertal afgør, om udelukkelsen/eksklusionen skal stå 

ved magt.    
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 §  9  Klubbens vedtægter og reglementer 

 Reglement for sikkerhed og for benyttelse af klubbens materiel og inventar udfærdiges af 

bestyrelsen. 

 Såvel vedtægter som reglement skal være tilgængelige for medlemmerne, enten ved opslag i 

opholdsrum, i bådehal eller på hjemmeside. 

 Et hvert medlem er forpligtiget til selv at sætte sig ind i klubbens reglementer. 

 For overtrædelse af klubbens vedtægter og gældende reglementer er klubbens bestyrelse 

berettiget til at sætte medlemmet i karantæne eller udelukke/ekskludere medlemmet fra 

klubben.  

§ 10  Regnskab 

 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

 Regnskabet gennemgås af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen. 

 Regnskabet afleveres til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen og fremlægges til 

drøftelse i bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 Regnskabet skal forelægges underskrevet af bestyrelsen og revisorer til godkendelse på 

generalforsamlingen.   

 § 11  Bestyrelsen 

 Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer: Formand, kasserer, samt fem menige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 Disse 7 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer på 

valg vælges én for én ved særskilte valghandlinger og med almindelig stemmeflertal. Formand 

vælges altid først. 

 Bestyrelsen skal bestå af medlemmer fra begge hovedudvalg (Ro-udvalg og Kajakudvalg). 

 Udover disse 7 bestyrelsesposter skal der indgå et bestyrelsesmedlem fra hvert udvalg 

(klubafdeling) med affilierede medlemmer, f.eks. vinterbadere. Udvalg med affilierede 

medlemmer vælger selv deres bestyrelsesmedlem. 

 Ingen, der ikke er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen. 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv og varetager klubbens interesser samt forvalter dens midler. 

 Klubbens daglige drift tegnes af formand eller kasserer. Ved dispositioner udover den daglige 

drift, tegnes klubben af begge i forening. Dog kræves der generalforsamlingens godkendelse af 

større gældsforpligtigelser. 

 Bestyrelsesmøder afholdes en gang i hvert kvartal, eller så ofte formanden finder det fornødent. 

 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan begæres, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker 

dette. 

 Bestyrelsen kan nedsætte diverse arbejdsgrupper samt udpege medlemmer til disse. 

 Ungdomsafdelingen afholder valg blandt ungdomsroerne inden generalforsamlingen. Ved valget 

vælges én ungdomsrepræsentant, der uden stemmeret, men med taleret, har ret til at deltage i 

alle bestyrelsesmøder. Ungdomsrepræsentanten varetager og formidler ungdomsroernes 

interesser i bestyrelsen. 
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 Stemmeberettiget til valg af ungdomsrepræsentant er ethvert aktivt medlem i 

ungdomsafdelingen. Generalforsamlingen orienteres om valget.  

§ 12 Valgperiode 

 Bestyrelsens enkelte medlemmer vælges for to år ad gangen. 

 Det tilstræbes, at formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. 

 Revisorer og revisor suppleanter vælges for et år ad gangen. 

 Genvalg kan finde sted. 

 Udtræder formand og/eller kasserer af bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger, 

indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen: 

Valg af formand og/eller kasserer.  

 I alle andre tilfælde af indtrædende vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv frem til 

næste generalforsamling ved brug af de valgte suppleanter i prioriteret orden. 

§  13  Generalforsamling 

 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dato for 

generalforsamlingen bekendtgøres 21 dage forud for på klubbens hjemmeside, samt ved opslag 

i klubben. Indkomne forslag til vedtægtsændringer skal synliggøres sammen med den endelige 

dagsorden senest 14 dage før generalforsamlingen, på klubbens hjemmeside samt ved opslag i 

klubben. 

 Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og to stemmetællere 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse: 

a. Valg af formand (normalt lige år) 

b. Valg af kasserer (normalt ulige år) 

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

d. Valg af 1. samt 2. suppleant til bestyrelsen 

e. Generalforsamlingen orienteres om valget af ungdomsrepræsentant samt valg af 

bestyrelsesmedlem fra affilierede klubafdelinger.  

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

8. Fastsættelse af kontingent med videre for det kommende år 

9. Eventuelt. 

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden skriftligt i hænde 

senest 16 dage før generalforsamlingen.  
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§ 14  Ekstraordinær generalforsamling 

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 

mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede derom indsender en skriftlig begæring til 

bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne. 

§ 15  Klubbens myndighed samt stemmeberettigede 

 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun den kan ændre klubbens vedtægter. 

Til ændring af klubbens vedtægter fordres at mindst 2/3 del af de tilstedeværende 

stemmeberettigede stemmer herfor. 

 På generalforsamlingen må enhver, der er fyldt 16 år og har været medlem i mindst 3 måneder, 

personligt afgive stemme. Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagt. 

 Forældre/værge til aktive medlemmer under 16 år har ligeledes stemmeret. 

 Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 

 Medlemmer, der står i restance med kontingent fra sidste kontingentperiode, har ikke 

stemmeret.   

 § 16  Klubbens ophør 

 Vedtagelse af klubbens ophør kan kun ske ved en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 

klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer 

herfor. 

 Ved klubbens ophør tilfalder klubbens aktiver med halvdelen til hvert hovedforbund henholdsvis 

DKF og DFfR. 

 For så vidt denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes senest 14 dage efter til 

en generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal ved simpelt flertal.  

 Indvarsling til generalforsamling efter § 16 skal ske skriftligt.   

   

Ovennævnte vedtægter blev vedtaget på ordinær generalforsamling 26. januar 2020, og vedtægterne 

træder i kraft med øjeblikkelig virkning.  

  

 


