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§1
Klubbens navn er ”Frederikshavn Roklub” med hjemsted i Frederikshavn

§2
Klubben, der er tilknyttet Dansk Forening for Rosport / DFfR, har til formål:
- At udøve rosport og fremme kammeratskabet blandt medlemmerne.
- At fremme interessen for rosport i Frederikshavn og omegn.
Som støtte til driften kan klubben drive udlejnings-, kiosk- og restaurationsvirksomhed.

§3
Som aktive medlemmer kan optages kvinder og mænd fra 12 års alderen. Optagelse af
medlemmer under 18 år kræver desuden værgens skriftlige samtykke. Bliver et ønske om
optagelse i klubben ikke imødekommet forholdes som i § 11.
Medlemskategorier:
- Ungdomsroer fra og med den sæson, hvori vedkommende fylder 12 år.
- Seniorroer fra og med den sæson, hvori vedkommende fylder 18 år.
- Passive medlemmer, der ikke har stemmeret.
Bestyrelsen kan etablere forskellige medlemsgrupper
Som betingelse for at deltage i roningen skal man kunne svømme 300 m.
Indmeldelsen er bindende for det løbende år. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren. Betalt
kontingent refunderes ikke.

§4
Kontingentsatserne fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet betales senest 1. maj.
I forbindelse med kontingentrestance har bestyrelsen mulighed for eksklusion, indtil
vedkommende har betalt restancen Bestyrelsen har i særlige tilfælde bemyndigelse til
midlertidig nedsættelse af kontingent.

§5
Klubben ledes af en bestyrelse med formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, alle over 18 år.
I lige år vælges formanden særskilt på generalforsamlingen. Hvert år vælges 3 medlemmer til
bestyrelsen. Alle valg er for 2 år, jf dog § 10.
Hvert år vælges 1. og 2. suppleant til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen fordeler selv følgende hverv mellem sig: Næstformand, sekretær, ungdomsleder og
rochef.
Bestyrelsen udnævner materielforvalter, kasserer og foreningens repræsentanter i DFfR og
andre interesseorganisationer. Endvidere udnævnes et tilsyn med og udlejning af klubhus og
tilsvarende for sommerhus i Bratten.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt kassereren og mindst 1
bestyrelsesmedlem i forening. Kassereren er bemyndiget til at afholde almindelige
driftsudgifter.
§6
Ungdomsafdelingen afholder hvert år i oktober måned en minigeneralforsamling, hvor der
vælges et råd bestående af 4 ungdomsmedlemmer.
Ungdomsrådet konstituerer sig med en formand, som er observatør i bestyrelsen. Endvidere er
ungdomslederen observatør i rådet og ansvarlig for rådets virke.
Indkaldelse til minigeneralforsamling sker ved opslag i klubhuset.

§7
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes
med mindst 8 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne. Meddelelse kan gives ved særskilt
brev, bekendtgørelse i klubblad, pr mail eller ved annoncering.
Der skal indgå følgende i dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand jf § 5
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 5
dage inden generalforsamlingen afholdes.

§8
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på begæring af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3
af klubbens aktive medlemmer fremsætter skriftlig anmodning til formanden. Indkaldelse sker
som i § 7 bestemt, dog er 3 dages varsel tilstrækkeligt.

§9
På generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende aktiv medlem over 16 år én stemme. Alle
afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Bestyrelsen eller et flertal på generalforsamlingen kan kræve skriftlig afstemning.
Til ændring i eller tillæg til lovene eller til klubbens opløsning kræves dog, at mindst halvdelen
af klubbens aktive medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget.
Er der ikke så mange mødte, afgøres forslaget på en senere ekstraordinær generalforsamling,
hvor beslutningen sker uanset de mødtes antal, men med førnævnte kvalificerede majoritet.
Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal behandles på to
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved begge generalforsamlinger skal
mindst halvdelen af klubbens aktive medlemmer være mødt og mindst 2/3 af de fremmødte

skal støtte forslaget for at det kan blive vedtaget.
Øvrige økonomiske dispositioner, der er af afgørende betydning for roklubbens fremtid, skal
behandles efter samme regel.
Reglen gælder ikke pantsætning ved oprettelse af kassekredit i forbindelse med klubbens
almindelige drift.

§ 10
Udtræder formanden inden udgang af vedkommendes valgperiode overtager næstformanden,
medmindre andet aftales, automatisk formandsposten og indtræder i postens valgperiode.
Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen inden udgangen af vedkommendes valgperiode,
indtræder suppleanten automatisk i bestyrelsen og indtræder i postens valgperiode.

§ 11
Medlemmer, hvis tilstedeværelse i klubben anses for skadelig for klubbens virksomhed og
omdømme, kan ekskluderes af bestyrelsen med appelret til en ekstraordinær generalforsamling,
som det ekskluderede medlem eller mindst 1/3 af medlemmerne kan forlange indkaldt til. En
sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage
.
§ 12
Bestyrelsen udarbejder reglement for roning, øvelser og anvendelse af roklubbens materiel,
bygninger og lokaler mv. Ethvert medlem skal efterkomme reglementet og i tilfælde af
overtrædelse kan bestyrelsen give vedkommende karantæne.

§ 13
Regnskabsåret er kalenderåret.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Det påhviler ikke foreningens
medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 14
Klubbens formue og kontante midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige
kassebeholdning, skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut. I tilfælde af klubbens
opløsning overgår klubbens formue til Dansk Forening for Rosports administration. DFfR skal
administrere formuen særskilt og skal overdrage den til en eventuel senere oprettet roklub i
Frederikshavn, såfremt det skønnes, at formuen på forsvarlig måde vil blive anvendt i
roningens tjeneste. Har DFfR administreret formuen 25 år i træk, tilfalder denne foreningen.

