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§ 7. 

Fondets formue kan løbende forøges. f. eks ved: 
 Modtagelse af gaver. 
 Overførsel af midler fra Ringsted Roklub. 
 Midler indtjent ved ekstra indsats fra medlemmerne.. 
 Midler indtjent ved særlige arrangementer. 

§ 8. 

Fondets regnskabsår er kalenderåret-. 

§ 9. 

Der udarbejdes hvert år regnskab og status for fondet. Regnskab og status revideres af 2 
revisorer, der vælges på Ringsted Roklubs Bådefonds ordinære generalforsamling, hvor 
regnskabet forelægges til godkendelse. 

§ 10. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned, samme 
dag som Ringsted Roklubs ordinære generalforsamling, efter behørig bekendtgørelse på 
Ringsted Roklubs hjemmeside samt opslag i klubhuset mindst 8 dage forud. 

§ 11. 

I tilfælde af fondets opløsning tilfalder dets formue Ringsted Roklub- 

§ 12. 

Stk. 1: Ændringer i denne fundats kan kun foretages efter lovligt fremsatte  forslag på 
Ringsted Roklubs Bådefonds ordinære generalforsamling. 
Stk. 2: Ændringsforslag skal være fondets bestyrelse ihænde senest 5 dage før  Ringsted 
Roklubs Bådefonds ordinære generalforsamling. 
Stk. 3: Ændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer af Ringsted 
Roklub. 

 § 13. 

Opløsning af fondet kan kun foretages på Ringsted Roklubs Bådefonds ordinære eller 
ekstraordinære generalforsamling- 

 

Ovenstående fundats er vedtaget på Ringsted Roklubs ekstraordinære generalforsamling 
den 4. mart 1983, samt ændret ved ordinære generalforsamlinger i Ringsted Roklubs 
Bådefond den 18. november 1993, den 22. november 2005 ,den 25. januar 2012 og den 1. 
februar 2015. 

 
 


