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Ændring af titel  

LOVE OG REGLEMENTER 

Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886  

===================== 

Ændres til 

LOVE for Holbæk Roklub 

Stiftet 10. juni 1886  

===================== 

Tilføjelse til § 3 

§ 3. MEDLEMMER  

1. Som aktivt medlem kan optages enhver person, der er fyldt 18 år.  

2. Som aktivt medlem kan endvidere, som ungdomsroer, optages personer, der er fyldt 12 år. 

3. Som passivt medlem kan optages enhver person. 

Forslag til tilføjes 

4. Som tilføjelse til et aktivt medlemskab kan der oprettes et hustands medlemskab. Dette omfatter alle i 

hustanden.  

Som hustandsmedlem har man ret til at deltage i de af bestyrelsens bestemte ikke ro- og 

træningsrumsrelaterede aktiviteter. 

 

  



Ændring af § 6 

§ 6. KONTINGENT 

1. Aktive medlemmer betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent. 

2. Passive medlemmer betaler, det af bestyrelsen fastsatte kontingent en gang om året, i maj måned, for 

det løbende regnskabsår. 

3. Kontingent hos aktive medlemmer betales kvartalsvis forud. Undlades dette og beløbet ikke indgår inden 

udgang af et kvartals 1. måned, udelukkes vedkommende fra at benytte klubbens både, og navnet opføres 

på en liste i bådehuset (rokort inddrages). Er kontingentet ikke indbetalt inden næste måneds udgang, 

slettes vedkommende af klubben og kan først optages igen, når han/hun har betalt hele det skyldige beløb 

samt nyt indskud.  

4. Bestyrelsen kan dog give udsættelse, eller nedsætte kontingentet, såfremt vægtige grunde taler herfor.  

Forslag til ændring: 

 

§ 6. KONTINGENT 

1. Aktive medlemmer betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent. 
2. Passive medlemmer betaler, det af bestyrelsen fastsatte kontingent en gang om året, i april måned, for 
det løbende regnskabsår. 
3. Aktive medlemmer der ønsker et husstandsmedlemskab, betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent, 
sammen med ordinært kontingent.                                                                                                                                
4. Kontingent hos aktive medlemmer betales kvartalsvis eller for et helt år ad gangen forud. Undlades dette 
og beløbet ikke indgår inden udgang af et kvartals 1. måned, udelukkes vedkommende fra at benytte 
klubbens både, og navnet opføres på en liste i bådehuset (rokort inddrages). Er kontingentet ikke indbetalt 
inden næste måneds udgang, slettes vedkommende af klubben og kan først optages igen, når han/hun har 
betalt hele det skyldige beløb samt nyt indskud.  
5. Bestyrelsen kan dog give udsættelse, eller nedsætte kontingentet, såfremt vægtige grunde taler herfor.  

 

Ændring af § 7 

§7. LOVE  

Alle nye medlemmer skal have et eksemplar af klubbens love og reglementer. 

Ændres til  

§7. LOVE  

Alle nye medlemmer skal ved indmeldelse gøres opmærksom på at klubbens love og reglementer findes på 

www.Holbaek-roklub.dk. 


