Vedtægter for G.R.I.N.
§ 1.

Foreningens navn er ”G.R.I.N.” (Gamle Roere I Nakskov) stiftet den 3. juli 1952.

§ 2.

Foreningens formål er at skabe og vedligeholde kontakt mellem Nakskov Roklub og
tidligere roere, såvel fra Nakskov Roklub som fra andre roklubber.

§ 3.

Som medlemmer af foreningen kan optages:
1. personer, der er fyldt 30 år og som har været medlemmer af en roklub.
2. endvidere er bestyrelsen bemyndiget til – dog kun i ganske specielle tilfælde – at
optage særligt egnede personer, der ikke opfylder ovenstående krav.

§ 4.

Medlemskabet er betinget af enten passivt eller aktivt medlemsskab af Nakskov
Roklub. Dog kan udenbys boende roere optages som medlemmer af GRIN uden at
have tilknytning til Nakskov Roklub, dog skal de i § 3 anførte betingelser opfyldes.

§ 5.

Anmodning om optagelse sker til bestyrelsen, der inden 14 dage afgør, om
vedkommende kan optages.

§ 6.

Kontingentet, der betales forud, fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 7.

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges ved
simpel stemmeflertal af de på den ordinære, årlige generalforsamling mødte
medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse
konstituerer sig selv. Valgene gælder for 2 år og bestyrelsen afgår skiftevis 2 og 3
hvert andet år. Endvidrer vælges 1 suppleant til bestyrelsen samt 1 revisorer og 1
revisorsuppleant. Valget af disse gælder for 1 år.

§ 8.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller på begæring af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer med angivelse af dagsorden. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

§ 9.

I bestyrelsen kan højest indvælges eet medlem af Nakskov Roklubs bestyrelse, dog
ikke som formand eller kasserer.

§ 10.

Den højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i november måned i forbindelse med en medlemsaften og indkaldes af
bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning.
3.
Kasseren aflægger regnskab.
4.
Valg af: (navnene på afgående anføres)
a. medlemmer til bestyrelsen.
b. Bestyrelsessuppleant.
c. Revisor
d. Revisorsuppleant.
5.
Fastsættelse af kontingent
6.
Indkomne forslag.

7.
Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne
skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden. Beslutning tages ved simpel
stemmeflertal. Til vedtagelse af lovændringer kræves dog mindst 2/3 majoritet blandt
de mødte medlemmer.
§ 11.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert personligt mødende medlem.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de mødte
medlemmer.

§ 12.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde
mindst 4 dage før generalforsamlingen.

§ 13.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretnng om foreningens virksomhed i
det forløbne år, samt det reviderede regnskab til godkendelse.

§ 14.

Foreningens regnskab, der går fra 1. november til 31. oktober, skal revideres af den på
generalforsamlingen valgte revisor.

§ 15.

Eksklusion af et medlem kan finde sted, dersom vedkommende i sit forhold til
foreningen modarbejder denne eller udviser en for foreningen generende opførsel.
Eksklusion skal dog forelægges førstkommende, ordinære generalforsamling, hvis
den ekskluderede ønsker det, og ¾ majoritet af de mødte medlemmer er da nødvendig
for eksklusionens gyldighed.

§ 16.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 17.

Selskabelig sammenkomst skal finde sted mindst 2 gange årligt. Efter bestyrelsens
bestemmelse kan flere sammenkomster finde sted inden for samme år, og gerne med
ledsager.

§ 18.

Foreningen kan kun ophæves når 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14
dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom med mindst ¾ af de
afgivne stemmer.
Foreningens midler tilfalder da Nakskov Roklubs bådefond.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 3. juli 1952, og revideret på
generalforsamlingen i november 1965.
Revideret på generalforsamlingen 21. november 2007.

Bestyrelsen.

