Referat ekstraordinær generalforsamling 11. januar 2018
Sted: Kalundborg Roklubs klubhus kl 20:00
Tidspunkt start: 20:00 slut: 23:06
Referent: Bo Brodersen

Dagsorden:

Ændring af vedtægter.

Valg af ordstyrer: Advokat Stig Nielsen enstemmigt valgt.
Ordstyreren konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indvarslet via
hjemmeside, Facebook og opslag i Roklubben.
Fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 30. Fuldmagter: 14. Klubbens medlemstal: 124.
Ordstyrer bemærkede at der skulle være fremmødt 1/3 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer for at generalforsamlingen kunne stemme om vedtægtsændringer og at dette krav
var opfyldt.
Formanden (Kåre) fik herefter ordet og gjorde opmærksom på, at bestyrelsens forslag skulle
opfattes som et oplæg til forhandling. Desuden beklagede han at forslaget ikke var bestemt til
at støde noget medlem eller gruppe af medlemmer. Derfor kunne ordlyden i forslaget diskuteres
og ændres indenfor demokratiets rammer. Formanden opfordrede til en god og konstruktiv
gennemgang af forslaget. Desuden fremførte formanden, at vedtægterne skulle drøftes og
eventuelt ændres og vedtages i demokratisk enighed.
Ordstyreren fastlagde derfor, at der skulle stemmes om hvert forslag, ændret efter
generalforsamlingens ønske og derefter stemmes om alle nye vedtægter samlet.
Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen var bestyrelsens oplæg til vedtægtsændringer
offentliggjort med følgende ordlyd i kursiv og fremhævet gult:
§ 1.
Klubbens navn er “Kalundborg Roklub” - Stiftet den 18-3-1918. Foreningen er en roklub og dens
formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport under DFfR. Der skal derfor altid
tilbydes medlemmerne roning i klubben. Der kan derudover udbydes andre vandsportsgrene
f.eks. kajak og der kan i forbindelse hermed foretages indmeldelse i andre forbund end DfFR.
§ 2.
Der er i klubben følgende medlemskategorier:
Aktive, passive, udenbys, friplads og æresmedlemmer.
Udenbysmedlemmer skal have bopæl i en anden kommune end Kalundborg og samtidig benytte
roklubbens faciliteter sjældent.

Friplads er ikke betalende medlemmer. Kan bruges til f.eks. erhvervsaftaler, hvor en anden part
betaler for medlemsskabet end medlemmet selv.
§ 3.
Som aktivt, udenbys eller friplads medlem kan optages enhver, der er fyldt 12 år, og som
overfor
bestyrelsen godtgør, at han/hun er i besiddelse af den krævede svømmefærdighed.
For unge under 18 kræves underskrift fra værge for optagelse i klubben samt dokumentation af
svømmefærdighed.
Optagelse af medlemmer under 12 år kræver bestyrelsens dispensation.
Alle kan optages som passivt medlem.
Bestyrelsens skøn danner grundlag for enhver optagelse, og såfremt særlige grunde taler herfor,
kan bestyrelsen nægte optagelse.
§ 4.
Udnævnelse til æresmedlem sker ved simpel majoritet på en general forsamling efter
indstilling fra
bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.
§ 5.
Ethvert medlem har adgang til klubhuset. Passive medlemmer har ikke ret til at benytte
klubbens
udstyr.
Klubbens medlemmer må rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer og
bestemmelser.
Overtrædelse heraf kan straffes med karantæne eller i særlige grove tilfælde eksklusion.
Det pålægges medlemmerne at holde god indbyrdes tone og optræde værdigt udadtil.
Gør et medlem sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, modarbejder han/ hun
klubben eller forstyrrer arbejdsfreden i klubben, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.
Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen afgjort ved førstkommende generalforsamling,
hvortil han/ hun har adgang. Forhold under § 6 berettiger ikke til appel. På
generalforsamlingen

kan han/ hun igen optages som medlem, dersom generalforsamlingen vedtager dette med 2/3
af
de fremmødte stemmeberettigede.
§ 6. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen.
Kontingentet erlægges forud.
Såfremt et medlem er i 1 måneds restance fremsendes påkrav og pågældende idømmes
skriftligt
rokarantæne. Henstår restancen ubetalt i endnu 2 uger, ekskluderes den pågældende fra
klubben.
Bestyrelsen kan i givet fald indberette eksklusionen til Dansk Forening for Rosport og /eller
andet
forbund. Et medlem, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun genoptages, når
det
skyldige beløb samt evt. restancegebyr er betalt.
Udmeldelse skal ske med skriftlig henvendelse til klubben. Der tilbagebetales ikke kontingent.
§ 7.
Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af
klubbens
materiel eller ejendom, er efter bestyrelsens beslutning herom erstatningspligtige overfor
klubben.
§ 8.
Bestyrelsen leder klubbens daglige arbejde og skal overvåge, at dens love og bestemmelser
overholdes.
Bestyrelsen består af:
Formand
Kasserer
Formand for Kajakudvalget
Formand for Roudvalget
Husforvalter
Bestyrelsesmedlemmer og formand vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen.
Lige år

Formand
Formand for kajakudvalget
Ulige år
Kasserer
Formand for roudvalget
Husforvalter
Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af klubben.
Posterne i bestyrelsen kan ikke besættes af medlemmer der ikke er i bestyrelsen.
Går formand eller kasserer i utide skal der indkaldes til generalforsamling, hvor erstatninger
findes.
Bestyrelsen supplerer selv for øvrige bestyrelsesmedlemmer, indtil førstkommende
generalforsamling, hvor posten vil være på valg.
§ 9.
Bestyrelsesmøder afholdes som minimum den 1. måned i hvert kvartal. Der kan ved behov
indkaldes til yderligere møder. Der skal udarbejdes referat af møderne, disse skal være
tilgængelige for alle klubbens medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er mødt. Undtaget dette er økonomiske
beslutninger for beløb, der er større end 10% af klubbens indestående på beslutningstidspunktet
eller optagelse af lån. Her kræves afgivelse af stemme af alle bestyrelsesmedlemmer.
Optagelse af
lån kræver desuden generalforsamlingens godkendelse.
Afgørelse foretages ved simpel stemmemajoritet. Ved stemmelighed tæller formandens stemme
dobbelt.
Klubben styres via udvalg. Der skal være et kajakudvalg og et roudvalg i klubben. Alle aktive,
æres-, udenbys- og friplads medlemmer i klubben kan være medlem af disse 2 udvalg og alle
har
ret til at deltage i udvalgsmøderne. Der skal udarbejdes referat af møderne, disse skal være
tilgængelige for alle klubbens medlemmer.

Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte/nedlægge nye udvalg.
Udvalg
tildeles et kommisorium, der beskriver formål og ansvar for udvalget. Alle medlemmer kan
være
medlem af et udvalg.
I foråret skal bestyrelsen afholde et medlemsmøde. Medlemsmødet er for alle medlemmer.
Mødets formål er at ambitioner og strategier i roklubben er afstemt mellem bestyrelse og
medlemmerne.
§ 10.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar eller
februar måned.
Afholdelse af ordinær generalforsamling indvarsles mindst 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse gennem hjemmeside og Facebook eller andre af roklubben brugte medier samt ved
opslag i klubhuset med opgivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af
foreningen.
På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år og det
reviderede
regnskab forelægges.
Stemmeret har aktive, udenbys og æresmedlemmer, der på afstemningsdagen er medlem og
som
ikke er i restance med kontingentbetalingen.
Kun medlemmer af roklubben har adgang til generalforsamlingen. Ekskluderet medlem der
udnytter sin appelret, har også adgang.
Der kan stemmes via fuldmagter. 1 stemmeberettiget medlem kan medbringe fuldmagt for 1 og
kun 1 person. Fuldmagten skal være original og indeholde dato, navn, adresse og underskrift fra
den der giver fuldmagten samt navn og adresse på den fuldmagten er givet til.
Såfremt et medlem anmoder derom, skal afstemning om personvalg foregå skriftligt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer,
bortset fra vedtægtsændringer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal optages i dagsordnen for
generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges direkte til de respektive poster jf. §8.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse jvf. § 8.
6. Valg af 2 stk. revisorer.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.
Revisorer kan vælges udenfor foreningen.
§ 11.
Den lovligt indvarslede generalforsamling er altid beslutningsdygtig, uanset de fremmødte
stemmeberettigede medlemmers antal.
Alle afstemninger, den i § 5 og vedtægtsændringer undtaget, afgøres ved simpel majoritet.
Forandring i vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen. Til stede skal være mindst 1/3
af
de stemmeberettigede medlemmer. Endvidere skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede
stemme
for ændringsforslaget, der skal indvarsles samtidig med indkaldelsen. Skulle en
generalforsamling
ikke være beslutningsdygtig, skal der inden 4 uger afholdes en ny generalforsamling, på hvilken
vedkommende ændring(er) skal kunne vedtages med 3/4 af de afgivne stemmeberettigede
stemmer - uanset hvor mange der deltager i afstemningen.
§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på generalforsamlingens eller bestyrelsens

anmodning. Hvis halvdelen af stemmeberettigede medlemmer fremsender bestyrelsen
anmodning
om ekstraordinær generalforsamling, skal dette efterkommes.
De forhold der ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamling skal tilgå bestyrelsen
skriftligt.
Indvarslingsfrist og -måde som ved ordinær generalforsamling.
§ 13.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Der aflægges et særskilt regnskab over driften af “Tutten" og for foreningen.
§ 14.
Ved opløsning af klubben indkalder bestyrelsen til generalforsamling desangående.
For opløsning kræves 3/4 af de stemmeberettigede medlemmers stemmer eller at der ikke kan
stilles bestyrelse.
Generalforsamlingen nedsætter derpå et likvidationsudvalg, som skal likvidere klubbens
mellemværende og realisere dens aktiver. Et eventuelt overskud båndlægges til fordel for en
senere forening indenfor rosport der som minimum skal tilbyde roning under DfFR, med lokalt
tilhørsforhold i Kalundborg Kommune.
Klubbens hidtidige vedtægter i kursiv og blåt:
Vedtægter for Kalundborg Roklub
§ 1.
Stk. 1. Foreningens navn er KALUNDBORG ROKLUB - Stiftet den 18-3-1918. Foreningens hjemsted
er Kalundborg. Foreningens hovedformål er at dyrke rosport og kajaksport.
Stk. 2. Foreningen er medlem af: Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano- og Kajak
Forbund (DKF) - Begge under Dansk Idrætsforbund (DIF). Klubben er underlagt disses love og
bestemmelser.
§ 2.
Enhver der er fyldt 12 år kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog dispensere fra
aldersgrænsen. Ved optagelse af medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, kræves skriftlig tilladelse
fra forældre eller værge. Aktive medlemmer skal kunne godtgøre svømmefærdigheder i
henhold til DFfR's eller DKF's bestemmelser og er underkastet disse foreningers amatørregler.
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen og har samme rettigheder som aktive
medlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 3.
Bestyrelsen skal aktivt bekæmpe brug af doping blandt foreningens medlemmer. Brug af doping
vil uden varsel medføre eksklusion fra foreningen. Ved evt. dopingkontrol kan ingen af
foreningens medlemmer nægte, at lade sig teste. Bestyrelsen kan foranledige dopingtest på
ethvert af foreningens medlemmer.
§ 4.

Kontingent og betalingsterminer fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves af kassereren. Betalingsfristen skal mindst være 14 dage.
§ 5.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar eller
februar måned. Afholdelse af ordinær generalforsamling indvarsles mindst 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse gennem hjemmeside, Facebook eller andre af roklubben brugte
medier samt ved opslag i klubhuset med opgivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der ikke behøver at være
medlem af foreningen. På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden i det
forløbne år og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Stemmeret har alle
medlemmer, der på afstemningsdagen er medlem og som ikke er i restance med
kontingentbetalingen. Såfremt et medlem anmoder derom, skal afstemning om personvalg
foregå skriftligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte
antal medlemmer, bortset fra vedtægtsændringer.
§ 6.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til foreningens ledelse bestående af: En formand og
otte andre personer. Alle vælges for et år af gangen. Repræsentation i bestyrelsen af både
kaproere, langtursroere, motionsroere, morgenroere, kajakroere samt ungdomsroere bør
tilstræbes. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter en
generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er mødt. Undtaget dette er økonomiske
beslutninger for beløb, der er større end 10% af klubbens indestående på
beslutningstidspunktet. Her kræves fremmøde af 7 personer med stemmeret.
Alle har 1 stemme, med undtagelse af at formandens stemme tæller dobbelt ved
stemmelighed. Desuden kan et fraværende bestyrelsesmedlem til enhver tid give fuldmagt til
at bruge dennes stemme.
Til bestyrelsen vælges også 2 suppleanter og 2 revisorer. Sidst nævnte revisor kan vælges uden
for foreningen.
Ved optagelse af lån til klubben, kræves der en flertalsbeslutning i bestyrelsen, og et
bestyrelsesmedlem kan således ikke alene gøre dette.
§ 7.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Der aflægges et særskilt regnskab
over driften af "Tutten".
§ 8.
Forandring i vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen. Til stede skal være mindst 1/3
af de aktive, stemmeberettigede medlemmer. Endvidere skal mindst 2/3 af de fremmødte
stemme for ændringsforslaget, der skal indvarsles samtidig med indkaldelsen. Skulle en
generalforsamling ikke være beslutningsdygtig, skal der inden 4 uger afholdes en ny
generalforsamling, på hvilken vedkommende ændring(er) skal kunne vedtages med Â¾ af de
afgivne stemmer - uanset hvor mange der deltager i afstemningen.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens
beslutning. Endvidere efter skriftlig begæring skal anføres de anliggender, der ønskes forelagt
den ekstraordinære generalforsamling. Indvarslingsfrist og -måde som ved ordinær
generalforsamling.
§ 10.
I tilfælde af opløsning af foreningen, vedtaget med mindst Â¾ af de afgivne stemmer på en
med dette formål lovligt indkaldt generalforsamling, tilfalder foreningens aktiver DFfR og DKF
eller lignende forening efter den sidste generalforsamlings bestemmelse.
Disse vedtægter træder i kraft fra den 17. marts 2015. Samtidig ophæves de tidligere gældende
vedtægter af 7. februar 2007.
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Kommentarer:
Ordstyreren kommenterede at det var vanskeligt at sammenholde eksisterende paragraf med
nye, da nye og eksisterende paragraffer ikke omhandler det samme.
Bestyrelsens forslag blev oplæst og begrundet af formanden. Der er stor forskel på hvor meget
der ændres i hver enkelt paragraf, men hver paragraf blev gennemgået og debatteret.
§1: Begrundelse: Klubben er en 100 år gammel roklub.
Per Jepsen kommenterede, at medlemmer under DFfR og DKF var sidestillet i de hidtidige
vedtægter, men ikke i det nye forslag. Bekymring over at hvis forslaget godkendes i sin helhed
vil 3 medlemmer af bestyrelsen kunne stemme klubben ud af DKF i en bestyrelse med 5.
Forslaget til ændring af vedtægten trukket tilbage.
§2: Begrundelse: Denne paragraf ønskes indført for at beskrive medlemskategorier.
Forslaget taget til efterretning af generalforsamlingen.

§3: Begrundelse: Ingen væsentlige ændringer.
Rasmus Sparre og flere andre med interesse for kajak udtrykte ønske om at fjerne alderskravet
for at give børn bedre adgang til at starte i klubben, så de der allerede er i gang, ikke skulle
forhindres i at ro.
Marie Valeur kommenterede at bestyrelsen ikke førend for nyligt var blevet opmærksom på at
der er mindre børn i klubben, da de aldrig har søgt optagelse som medlem.
§4: Begrundelse: Ingen tekstmæssig ændring.
Forslaget taget til efterretning af generalforsamlingen.
§5: Begrundelse: Denne paragraf er helt ny og er et input fra hovedforbundene. Paragraffen
findes generelt i sammenlignelige klubber.
Forslaget taget til efterretning af generalforsamlingen.
§6: Begrundelse: Forslaget er en præcisering.
Generalforsamlingen ønskede uddybet, hvad der skulle kunne give ro-karantæne og hvordan det
skulle håndhæves. Stig forklarede, at hvis man har ro-karantæne og for eksempel tager en båd
og ror en tur, er det at betragte som brugstyveri og kan politianmeldes.
§7: Begrundelse: Ingen ændring.
Forslaget taget til efterretning af generalforsamlingen.
§8: Begrundelse: Bestyrelsen skal arbejde mere med budgetter, nyanskaffelser, strategier og
visioner. Efter hidtidige vedtægter vælges kun formanden af generalforsamlingen, hvilket
bør ændres , så alle vælges til deres post i bestyrelsen. Dette for at gøre bestyrelsen mere
effektiv og mindre, som hovedforbundene også anbefaler. Med nuværende struktur
forventer medlemmerne i for høj grad, at bestyrelsen driver klubben. Det skal bestyrelsen
ikke. Da klubben bliver mere og mere kompleks vil det være fordelagtigt at lægge mere
arbejde ud i kompetente udvalg. Når medlemmerne vælges for 2 år ad gangen øges
kontinuiteten i bestyrelsens arbejde.
Rasmus Sparre kommenterede, at det er godt at flytte arbejde ud af bestyrelsen, suppleanterne
bibeholdes og udvalgsformanden ikke behøver være medlem af bestyrelsen.
Tine Daa kommenterede at der vil blive en stor - og måske for stor – mængde arbejde for et
bestyrelsesmedlem i en bestyrelse med kun 5 medlemmer mod de nuværende 9.
Marie Valeur fremførte at udvalgsformanden ikke skal lave alt arbejde i udvalget. Opgaverne
skalfordeles mellem et passende antal udvalgsmedlemmer.
Stig Nielsen pointerede at det vil være hensigtsmæssigt at udvalgsformanden er medlem af
bestyrelsen.
Rasmus Sparre kommenterede at man godt kan være en glimrende praktiker uden at være et
godt bestyrelsesmedlem. Hvis man for eksempel har stor interesse for at være husforvalter, men
ikke har den store interesse for at være bestyrelsesmedlem.

Niels Jørgen Jacobsen bakkede Rasmus op, og mener heller ikke udvalgsformanden behøver
være medlem af bestyrelsen.
Formanden pointerede at der er behov for en klar linje mellem bestyrelse og udvalg.
Ordstyreren pointerede at der ville skulle stemmes om Rasmus’s ændringsforslag og at det vil
medføre en række konsekvensændringer for resten af bestyrelsens forslag, hvis det skulle blive
vedtaget.
§9: Begrundelse: Mere synlig strategi og demokrati i udvalg. Der mangler ping-pong med
medlemmerne.
Christina ønskede uddybet hvad et medlemsmøde var i forhold til en generalforsamling.
Formanden svarede at medlemsmødet ingen beslutningskompetence har . Formålet er at give
inputs til startegien.
Thomas mente medlemsmødet bør fjernes fra vedtægterne, da det ikke ændrer noget for
klubben.
§10: Begrundelse: Præcisering af anvendelse af fuldmagter.
Christina Kallish spurgte hvorfor der ikke blot indkaldtes til generalforsamling via mail.
Bo Brodersen ønsker der indkaldes via hjemmesiden og kun der.
Ordstyreren mener ikke, der i en klub som KR, er behov for personlig indkaldelse.
§11: Ingen ændring.
Forslaget taget til efterretning af generalforsamlingen.
§12: Begrundelse: Ingen ændring, bortset fra, at medlemmer får mulighed for at indkalde til
generalforsamling.
§13: Ingen ændring.
§14: Hidtidige §10 bliver til §14.
Et medlemskab er personligt og giver således ikke for eksempel gymnasiet stemmeret.
En friplads kunne også være et kontingent, som en person får betalt af kommunen.

Afstemning:
§ 1: Forslaget enstemmigt godkendt med følgende ordlyd:
Stk. 1. Foreningens navn er KALUNDBORG ROKLUB - Stiftet den 18-3-1918. Foreningens hjemsted
er Kalundborg. Foreningens hovedformål er at dyrke rosport og kajaksport.
Stk. 2. Foreningen er medlem af: Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano- og Kajak
Forbund (DKF) - Begge under Dansk Idrætsforbund (DIF). Klubben er underlagt disses love og
bestemmelser.

§ 2. Bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd:
Der er i klubben følgende medlemskategorier:
Aktive, passive, udenbys, friplads og æresmedlemmer.
Udenbysmedlemmer skal have bopæl i en anden kommune end Kalundborg og samtidig benytte
roklubbens faciliteter sjældent.
Friplads er ikke betalende medlemmer. Kan bruges til f.eks. erhvervsaftaler, hvor en anden part
betaler for medlemsskabet end medlemmet selv.
§ 3. Vedtaget med følgende ordlyd med 8 blanke stemmer og 2 imod:
Som aktivt, udenbys eller friplads medlem kan optages enhver, og som overfor
bestyrelsen godtgør, at han/hun er i besiddelse af den krævede svømmefærdighed.
For unge under 18 kræves underskrift fra værge for optagelse i klubben samt dokumentation af
svømmefærdighed.
Alle kan optages som passivt medlem.
Bestyrelsens skøn danner grundlag for enhver optagelse, og såfremt særlige grunde taler herfor,
kan bestyrelsen nægte optagelse.
§ 4. Enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd:
Udnævnelse til æresmedlem sker ved simpel majoritet på en general forsamling efter indstilling
fra
bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.
§ 5. Enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd:
Ethvert medlem har adgang til klubhuset. Passive medlemmer har ikke ret til at benytte
klubbens
udstyr.
Klubbens medlemmer må rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer og
bestemmelser.
Overtrædelse heraf kan straffes med karantæne eller i særlige grove tilfælde eksklusion.
Det pålægges medlemmerne at holde god indbyrdes tone og optræde værdigt udadtil.
Gør et medlem sig på væsentlig vis skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse herunder
doping, modarbejder han/ hun

klubben eller forstyrrer udøvelsen af foreningens formål og det sociale miljø i klubben, kan
bestyrelsen ekskludere vedkommende.
Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen afgjort ved førstkommende generalforsamling,
hvortil han/ hun har adgang. Forhold under § 6 berettiger ikke til appel. På generalforsamlingen
kan han/ hun igen optages som medlem, dersom generalforsamlingen vedtager dette med 2/3 af
de fremmødte stemmeberettigede.
§ 6. Enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd:
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen.
Kontingentet erlægges forud.
Såfremt et medlem er i 1 måneds restance fremsendes påkrav og pågældende idømmes skriftligt
rokarantæne. Henstår restancen ubetalt i endnu 2 uger, ekskluderes den pågældende fra
klubben.
Bestyrelsen kan i givet fald indberette eksklusionen til DFfR og DKF og /eller andet
forbund. Et medlem, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun genoptages, når det
skyldige beløb samt evt. restancegebyr er betalt.
Udmeldelse skal ske med skriftlig henvendelse til klubben. Der tilbagebetales ikke kontingent.
§ 7. Enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd:
Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af
klubbens
materiel eller ejendom, er efter bestyrelsens beslutning herom erstatningspligtige overfor
klubben.
§ 8. Rasmus Sparres forslag om at udvalgenes formand ikke skal være medlem af bestyrelsen
sendt til afstemning. Struktur for klubbens organisation udefineret.
Afstemningsresultat: for/imod/blanke: 24/10/5.
Forslaget skal til drøftelse på et senere tidspunkt. Det får stor indflydelse på efterfølgende
paragraffer.
§ 9. Kan ikke afstemmes på grund af §8.
§ 10. Kan ikke afstemmes på grund af §8.
§ 11. Enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd:
Den lovligt indvarslede generalforsamling er altid beslutningsdygtig, uanset de fremmødte

stemmeberettigede medlemmers antal.
Alle afstemninger, den i § 5 og vedtægtsændringer undtaget, afgøres ved simpel majoritet.
Forandring i vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen. Til stede skal være mindst 1/3
af
de stemmeberettigede medlemmer. Endvidere skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemme
for ændringsforslaget, der skal indvarsles samtidig med indkaldelsen. Skulle en
generalforsamling
ikke være beslutningsdygtig, skal der inden 4 uger afholdes en ny generalforsamling, på hvilken
vedkommende ændring(er) skal kunne vedtages med 3/4 af de afgivne stemmeberettigede
stemmer - uanset hvor mange der deltager i afstemningen.
§ 12. Enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på generalforsamlingens eller bestyrelsens
anmodning. Hvis halvdelen af stemmeberettigede medlemmer fremsender bestyrelsen
anmodning
om ekstraordinær generalforsamling, skal dette efterkommes.
De forhold der ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamling skal tilgå bestyrelsen
skriftligt.
Indvarslingsfrist og -måde som ved ordinær generalforsamling.
§ 13. Enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd:
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Der aflægges et særskilt regnskab over driften af “Tutten" og for foreningen.
§ 14. I tilfælde af opløsning af foreningen, vedtaget med mindst ¾ af de afgivne stemmer på en
med dette formål lovligt indkaldt generalforsamling, tilfalder foreningens aktiver DFfR og DKF
eller lignende forening efter den sidste generalforsamlings bestemmelse.
Afslutning:
Ordstyreren konstaterede, at der ikke kunne stemmes om de samlede vedtægter. Rasmus Sparre
skal, sammen med bestyrelsen, ændre ordlyden i §8, 9 og 10 og opdatere de samlede vedtægter
og indkalde til en ny generalforsamling.
Ordstyreren opfordrede kraftigt alle til at møde op til næste ekstraordinære generalforsamling.
Hvis ikke de nye vedtægter stemmes igennem gælder de hidtidige vedtægter.

