Nakskov Roklub
Skibsværftsvej 2
4900 Nakskov

Vedtægter
for

Nakskov Roklub
Stiftet 23. april 1887

§1
Klubbens navn er ”Nakskov Roklub” og dens hjemsted er Nakskov.
§2
Klubbens formål er at fremme roning og kajakroning, eventuelt gymnastik og anden idræt.
§3
Klubbens stander er hvid med blå femtakket stjerne.
§4
Klubben består af en ungdomsafdeling og en seniorafdeling. I ungdomsafdelingen kan
optages drenge og piger fra det fyldte 11. år til det 17. år.
I seniorafdelingen kan optages mænd og kvinder fra det fyldte 18. år. Som passivt medlem
med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger, men uden stemmeret
på disse eller ret til at benytte klubbens materiel, kan optages enhver, der har interesse for
klubben. For passive medlemmer, der i vintersæsonen ønsker at benytte klubbens
indendørs materiel, oprettes en særlig afdeling. Dog kan passive medlemmer deltage i
svømning og bruge motionsrum i Nakskov Idrætscenter.
§5
Nye medlemmer optages ved skriftlig henvendelse ti bestyrelsen/rochef. Meddelelse om
optagelse sker skriftligt.
Overflytning fra aktivt til passivt medlem kan kun ske til den 1. januar eller til den 1. juli
Udmeldelse sker skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et
kalenderår.
§6
Medlemmer, der udviser usportslig optræden eller virker til skade for klubben ved
overtrædelse af klubbens vedtægter eller lignende, kan af bestyrelsen ekskluderes. Det
ekskluderede medlem kan indanke sagen for den førstkommende generalforsamling. Den
kendelse, der bliver vedtaget på denne generalforsamling, kan ikke indankes for nogen

Side 1

domstol, men kan, såfremt parterne bliver enige derom, indankes for Dansk Forening for
Rosports ordens- og amatørudvalg.
§7
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes for kommende år på den årlige
generalforsamling. Bestyrelsen bemyndiges dog til, såfremt den enstemmigt finder det
påkræver, at foretage reguleringer med indtil 10 % pr. medlem.
Kontingentet som følger regnskabsåret/kalenderåret betales årligt forud senest den 1.
februar i året. Senere betaling pålægges et gebyr på KR. 100, Nye medlemmer betaler for de resterende måneder i året. Et roår er 12 måneder
Kontingentet følger kalenderåret.
Medlemmer der er i restance i mere end 2 måneder, kan af bestyrelsen slettes som
medlemmer. Dispensation kan gives i sygdomstilfælde eller lignende ved henvendelse til
bestyrelsen.
§8
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer, hvoraf mindst fire skal
være fyldt 18 år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer
er til stede.
Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være aktive og stemmeberettigede medlemmer
af klubben. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. De afgår efter tur med
henholdsvis tre i ulige år og tre i lige år.
Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen og kan ikke afgå
samme år. Bestyrelsen fordeler øvrige forretninger mellem sine medlemmer. Alle
spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne ved bestyrelsesmøderne lige, er
formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen leder klubben i alle anliggender. Den kan nedsætte udvalg til at løse specielle
opgaver inden for nærmere afgrænsede områder.
Bestyrelsen udnævner en leder af ungdomsafdelingen. Såfremt denne ikke er medlem af
bestyrelsen, er vedkommende berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden
stemmeret.
Bestyrelsen vælger tre udvalg:
1. Forretningsudvalg, bestående af klubbens formand samt to bestyrelsesmedlemmer.
Forretningsudvalget leder klubbens daglige forretninger under ansvar over for den
øvrige bestyrelse
2. Kaproningsudvalg
3. Langtursudvalg
Udnævnelse af leder for ungdomsafdeling, kaproningsudvalg og langtursudvalg sker efter
behov.
Bestyrelsesmøder annonceres på klubbens hjemmeside, så snart datoen er fastlagt dog
senest 14 dage før mødet.
Forhandlingsprotokollen fra mødet skal være tilgængelig for alle medlemmer i klubhuset.
Beslutninger fra mødet der har betydning for klubbens dagligdag offentlig gøres, hurtigst
muligt, på klubbens hjemmeside og på opslagstavlen i klubhuset.
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§9
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i klubben.
Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med 8 dages varsel ved direkte post eller i
klubbens medlemsblad/hjemmeside.
Stemmeret har enhver, som har været aktivt medlem i mindst 6 måneder og har betalt sit
kontingent og eventuelt indskud.
På generalforsamlingen kan stemme afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et
andet stemmeberettiget medlem, dog maksimalt 5 stemmer.
Beslutninger og valg sker ved simpelt flertal. Herfra undtages dog vedtægtsændringer og
beslutninger om eksklusion af medlemmer, hvortil kræves mindst trefjerdedele af de
repræsenterede stemmer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre der
kræves skriftlig afstemning.
Forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, må, når de udgår fra bestyrelsen,
bringes til medlemmernes kundskab ved indkaldelsen. Når de udgår fra et eller flere
medlemmer, skal de meddeles skriftligt til bestyrelsen mindst 4 dage før
generalforsamlingen.
§ 10
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned hvert år med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden og udvalgsformændene aflægger beretning
3. Bestyrelsen fremlægger sine visioner for klubbens fremtid herunder
medlemsrekruttering, anskaffelse af materiel og deltagelse i arrangementer uden
for huset.
4. Godkendelse af regnskab
5. Valg af formand eller kasserer (se § 8)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se § 8)
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter (se § 11)
8. Valg af to revisorer (se § 11)
9. Valg af en revisorsuppleant (se § 11)
10. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingentet
11. Eventuelt
Det reviderede regnskab skal ligge til eftersyn i klubhuset og offentliggøres
på hjemmesiden samtidig med indkaldelsen.
§ 11
Bestyrelsessuppleanter, revisorer samt revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
§ 12
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Dog skal der ved
bestemmelse om klubbens opløsning mindst være halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer til stede, og der fordres mindst fem sjettedele af de
afgivne stemmer dertil. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes til
en ny generalforsamling med 8 dages varsel. Denne generalforsamling skal afholdes
senest 3 uger efter sidste generalforsamling. Den nye generalforsamling træffer
bestemmelse med ovennævnte kvalificerede flertal. Klubbens ejendele og formue tilfalder i
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tilfælde af klubbens opløsning Dansk Forening for Rosport. Kajakmateriel tilfalder dog
Dansk Kano og Kajakforbund. Hvis hovedforbundene opløses eller er opløst, tilfalder
klubbens formue og materiel almennyttige formål for børn og unge i klubbens hjemby.
§ 13
Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dages varsel indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst en tredjedel af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med opgivelse af forhandlingsemne.
§ 14
Klubbens faste eller løse ejendele må af bestyrelsen kun pantsættes, efter at en
beslutningsdygtig generalforsamling har vedtage dette.
§ 15
Klubben fører følgende: Medlemskartotek, rojournaler, forhandlingsprotokol, kasseregnskab og årsregnskab indeholdende resultatopgørelse og balance. Regnskabsåret går
fra 01. januar til 31. december.
§ 16
Klubbens vedtægter og reglementer samt DFfR’s langtursreglement skal altid være
ophængt på klubbens opslagstavle.
Vedtaget på Nakskov Roklubs ordinære generalforsamling den 23. februar 2022.
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