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§ 1.

NAVN
Klubbens navn er Holbæk Roklub, og er hjemmehørende i Holbæk Kommune.

§ 2.

FORMÅL
Klubbens formål er at udøve idræt, hovedsageligt i form af roning.

§ 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.
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.

§ 4.

OPTAGELSE
1. Begæring om optagelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, og denne afgør da, om
optagelse kan finde sted.
2. Ethvert aktivt medlem skal ved underskrift dokumentere, at være i besiddelse af
almindelig svømmefærdighed (300 m).

§ 5.

INDSKUD
1. Ethvert aktivt medlem skal ved indmeldelsen betale indskud.
2. Passive medlemmer betaler intet indskud.
3. Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 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. 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.
4.
Bestyrelsen kan dog give udsættelse, eller nedsætte kontingentet, såfremt vægtige
grunde taler herfor.
LOVE
Alle nye medlemmer skal ved indmeldelse gøres opmærksom på at klubbens love og
reglementer findes på www.Holbaek-roklub.dk.

§ 7.

§ 8.

EKSKLUSION
1. For overtrædelse af klubbens love og reglementer er bestyrelsen bemyndiget til at
idømme karantæne eller eksklusion af et medlem i klubben.
2. Et ekskluderet medlem kan dog, hvis vedkommende, inden 8 dage før den ordinære
generalforsamling, skriftligt fremsætter begæring til klubbens formand, forlange
spørgsmålet forelagt generalforsamlingen.
3. Denne kan da atter optage medlemmet, hvis der er 2/3 af de repræsenterede stemmer,
der stemmer for det. Afstemningen skal ske skriftligt.

§ 9.

UDMELDELSE
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

§ 10.

BESTYRELSEN
1. Klubbens bestyrelse er på 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen, og
består af:
Formand
Næstformand/sekretær
Kasserer
Ungdomsleder
Rochef, daglig/kaproning
Langtursrochef
Hus/Materialeforvalter
1a. Posterne kan omfordeles mellem de valgte bestyrelses medlemmer. Dog kan Formand,
næstformand og kasserer posterne ikke ændres
2. Bestyrelsen vælges blandt klubbens myndige medlemmer.
3. Hvis det ønskes fra H.R. eller HGR's bestyrelse, skal der nedsættes et klubråd
bestående af:
Formanden i Holbæk Roklub
Kassereren i Holbæk Roklub
2 medlemmer af HGR's bestyrelse
2 medlemmer fra HR eller HGR, udpeget af HGR's bestyrelse
4. Andre udvalg kan nedsættes af bestyrelsen efter eget skøn.
5. Bestyrelsesmøder, hvortil indkaldes af formanden, afholdes når denne finder det
fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvis
stemmerne, ved en afstemning, er lige er det formandens stemme, der er afgørende.
BØGER
1. Medlemsliste - ind- og udmeldelse. (kassereren)
2. Forhandlingsprotokol (sekretæren)
3. Kaproningsprotokol, med præmiefortegnelse og kaproningsdata for medlemmer, der
deltager i kaproning (kaproningschefen)
4. Kasse- og regnskabsbog (kassereren)
5. Medlemsfortegnelse opslået i bådehuset (kassereren)
6. Rokort for hvert aktivt medlem, påført rettigheder (bestyrelsen)

§ 11.

§ 12.
§ 13.

GODKENDELSE
Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.
REGNSKABET

1.
2.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen, eventuelt
derudover af en autoriseret revisor.

§ 14.

GENERALFORSAMLINGEN
1. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned, med 14 dages skriftligt varsel
eller ved bekendtgørelse i klubbens medlemsmedie(r).
2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger (formand, u-leder, rochef daglig/kaproning, rochef langtur)
3. Regnskabet (kassereren)
4. Valg af bestyrelse ifølge lovene § 10, stk. 2, dog således at formand vælges i de
lige år, næstformand/sekretær og kasserer vælges i de ulige år, øvrige bestyrelse
vælges hvert år.
5. Valg af redaktion til diverse medier.
6. Valg af revisorer, ifølge § 13, stk. 2.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen + 1 revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til formanden,
senest 7 dage før generalforsamlingen.
4. Stemmeret har aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, såfremt de har været medlem af
klubben siden 1. juli året før, og ikke står i kontingent restance.
5. Valg af bestyrelse skal ske skriftligt, såfremt der er mere end et emne til en post. Ellers
er mundtlig tilkendegivelse tilstrækkeligt.
6. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 7 dages varsel, ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne.
7. Ekstraordinære generalforsamlinger og/eller medlemsmøder afholdes, når bestyrelsen
finder det fornødent, eller når mindst 15 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig forlangende derom til bestyrelsen, med angivelse af forhandlingsemnet.
8. Til lovændring, samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves at mindst 1/3
af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Opnås ikke beslutningsdygtighed
indvarsles skriftligt, inden 14 dage, til en ny generalforsamling, som da er
beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Lovændring samt køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom kræver for at være vedtaget 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15.

KLUBBENS OPHÆVELSE
1. Klubbens ophævelse kræver enstemmig vedtagelse på en generalforsamling.
2. Den afgående bestyrelse realiserer da, på bedste måde, klubbens værdier og indsætter
det, efter betaling af klubbens forpligtelser, eventuel tiloversblevne beløb i pengeinstitut.
3.
Disse midler, der bestyres af den afgående bestyrelse, kan kun anvendes til eventuel
start af ny roklub i Holbæk.
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