Middelfart Roklub
Vedtægter
Navn m.v.
§1
Klubbens navn er Middelfart Roklub.
Klubben er hjemmehørende i Middelfart kommune.
§ 1. stk. 2.
Klubbens stander er en rød cirkelskive på hvid bund.
§ 1. stk. 3.
Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport. (DFfR)

Formål
§2
Klubbens formål er at




fremme og dyrke roning.
fremme kammeratskabet mellem medlemmerne.

Medlemmer og medlemskab
§3
Alle fra og med 12 år kan optages som medlemmer mod betaling af kontingent og et eventuelt indskud.
Fuld svømmefærdighed er en betingelse for aktivt medlemskab.
§ 3. stk. 2.
Medlemmer mellem 12 og 16 år er ungdomsroere i klubbens ungdomsafdeling.
Der gælder et særligt reglement for ungdomsroere.
§ 3. stk. 3.
Det er muligt at blive passivt medlem af klubben.
Passive medlemmer kan ikke benytte klubbens materiel, men har ret til at deltage i klubbens festligheder og
generalforsamling; dog uden stemmeret på sidstnævnte.
Ergometerroere på faste hold med instruktør optages som medlemmer uden stemmeret på generalforsamlingen
§ 3. stk. 4.
Medlemmer i kontingentrestance har ikke ret til at benytte klubbens materiel.
§ 3. stk. 5.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der er i mere end 2 måneders kontingentrestance.
De pågældende kan genoptages som medlem mod betaling af det forfaldne kontingent.
Eksklusion på grund af kontingentrestance kan ikke appelleres til generalforsamlingen.
§ 3. stk. 6.
Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til bestyrelsen.
§ 3. stk. 7.
Bestyrelsen kan foreløbigt ekskludere et medlem, der
- modarbejder klubbens formål.
- overtræder klubbens vedtægt og reglementer.
Eksklusionen skal forelægges på den førstkommende generalforsamling, hvor det foreløbigt ekskluderede medlem har
ret til at deltage og stemme.
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Middelfart Roklub
Bestyrelsen
§4
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle skal være aktive, stemmeberettigede medlemmer af Middelfart Roklub.
§ 4. stk. 2.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Valgperioden er 2 år med mulighed for genvalg.
I ulige år vælges formand + 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges rochef + 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
§ 4. stk. 3.
Hvis en bestyrelsesplads bliver ledig i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig med et aktivt medlem, der indtræder i
bestyrelsen med samme rettigheder som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Indsupplering gælder indtil den førstkommende generalforsamling.
§ 4. stk. 4.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller på forlangende af mindst 3 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøderne skal indkaldes med mindst 5 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Ved afstemning i bestyrelsen kræves simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Økonomi
§5
Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december.
Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer valgt af generalforsamlingen.
§ 5. stk.2.
Middelfart Roklubs bådehus kan ikke langtidsudlejes, belånes eller sælges uden det på forhånd er vedtaget af
generalforsamlingen med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Klubbens bådpark og øvrige materiel kan ikke belånes uden det på forhånd er vedtaget af generalforsamlingen med
mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Tegningsret
§6
Klubben tegnes i retsforhold af den samlede bestyrelse.
§ 6. stk. 2.
Klubben tegnes økonomisk af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele kassereren prokura til at varetage de
løbende ind- og udbetalinger indenfor en af bestyrelsen besluttet beløbsramme.
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Middelfart Roklub
Generalforsamling
§7





Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i januar måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt/pr. mail med 14 dages varsel til samtlige medlemmer med angivelse af
tid, sted og dagsorden.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning til godkendelse.
3.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.
Fastsættelse af kontingent.
5.
Indkomne forslag.
6.
Valg af formand eller rochef, jævnfør § 4. stk.2.
7.
Valg af 2 eller 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer + eventuelle ledige bestyrelsespladser.
8.
Valg af 2 revisorer.
9.
Eventuelt.

§ 7. stk.2.
Aktive medlemmer er stemmeberettigede, hvis de har være medlem af klubben i mindst 2 måneder og har betalt
forfaldent kontingent.
Der kan afgives stemme pr. fuldmagt.
§ 7. stk. 3.
Passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men uden stemmeret.
§ 7. stk. 4.
For at kunne opstille til bestyrelsen skal medlemmet være:




Stemmeberettiget
tilstede på generalforsamlingen, eller der skal på generalforsamlingen foreligge et skriftligt tilsagn fra
medlemmet om at ville opstille.

§ 7. stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag skal fremgå af den udsendte indkaldelse til generalforsamlingen, jævnfør § 7, stk. 1.
§ 7. stk. 6.
Beslutninger på generalforsamlingen kræver simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Dog kræver følgende beslutninger mindst 3/4 af de afgivne stemmer:





Ændring af klubbens vedtægt.
Salg og belåning af klubbens ejendom, jævnfør § 5, stk.2.
Eksklusion, jævnfør § 3. stk. 7.

§ 7. stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling





kan indkaldes af bestyrelsen.
skal indkaldes, når mindst halvdelen af de aktive medlemmer forlanger det og angiver forhandlingsemne.
skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel til samtlige medlemmer med angivelse af tid, sted og dagsorden.
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Middelfart Roklub
Opløsning
§8
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.
Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af de aktive medlemmer er tilstede.
Beslutning om klubbens opløsning kræver mindst 5/6 af de afgivne stemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling til afholdelse 3 uger senere, hvor
beslutning om klubbens opløsning kræver mindst 5/6 af de afgivne stemmer uanset de fremmødtes antal.
§ 8. stk. 2.
Ved klubbens opløsning skal overskuddet ved salg af bygning, både og materiel m.m. indsættes på en konto i et
pengeinstitut i Middelfart. Kontoen kontrolleres af DFfR.
Pengene må kun anvendes til start af en ny roklub i Middelfart med mindst 20 medlemmer.
Den nye roklub skal være medlem af DFfR.
Vedtagelser og ændringer
Vedtaget på Middelfart Roklubs ordinære generalforsamling, 22.november 2000
Enkelte tilføjelser vedtaget på den ordinære generalforsamling, november 2001
Ændring af regnskabsår og måned for generalforsamling vedtaget november 2006
Ændring af indkaldelse til generalforsamling §7 stk. 1 - 6, januar 2014
Sletning af mulighed for medlemsskab som vinterbader, tidligere § 3, stk. 3, januar 2016
Tilføjelse til §3 stk. 3 vedr. ergometerroere vedtaget på generalforsamlingen 25.1.2017
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