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Roklubben Furesø
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under Danmarks Idrætsforbund
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§1
Klubbens navn er: ROKLUBBEN FURESØ.
Klubbens hjemsted er: Furesø Kommune, Fiskebæk.
Klubbens stander er: Gul med grøn kant og grøn fugl over 2 bølger.
Klubben er medlem af DFfR under DIF.
§2
Klubbens formål: At udøve idræt, fortrinsvis roning.
§3
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer, der opfylder
bestemmelserne fra DFfR.

1.

§4
Ethvert nyt aktivt roende medlem (over 10 år) må ved sin
underskrift på indmeldelsesblanketten bekræfte, at vedkommende
vil overholde klubbens love og reglement, samt at han/hun kan
svømme 300 m. Bestyrelsen kan kræve aflagt prøve.

2.

Ved indmeldelse af ungdomsroere (10-18 år) kræves tillige
forældres eller værges underskrift.

3.

Aktive medlemmer har stemmeret, undtaget medlemmer der har
mere end 2 måneders kontingentrestance.

1.

§5
Passive medlemmer har ret til at deltage i klubbens festligheder og
generalforsamlinger, men er uden stemmeret.
Passive medlemmer må ikke benytte klubbens materiel.

2.

Udnævnelse af æresmedlemmer sker ved enstemmig vedtagelse i
bestyrelsen.

3.

Æresmedlemmer tildeles klubbens æresnål: Klubstander med
egeløv i guld.
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4.

Ergo-medlemskab kan opnås efter 5 års aktivt medlemskab. Ud
over rettigheder som for passive medlemmer, kan ergomedlemmer benytte klubbens motionsfaciliteter herunder
ergometre. Kontingent andrager 1/3 af aktivt medlemskabs.

5.

Klubbens hæderstegn: Klubstander med egeløv i sølv kan tildeles
efter bestyrelsens skøn.

6.

Guldårer: Opnås efter 1000 km roning på én sæson af
motionsroere og 2000 km roning af kaproere.
Sølvårer: Opnås efter 500 km roning på én sæson af motionsroere
og 1000 km roning af kaproere.

7.

1.

En roer kan kun opnå 1 sølvåre og 1 guldåre, hvorefter
bestyrelsen kan påskønne indsatsen i hvert enkelt tilfælde.
§6
Udmeldelse skal ske skriftligt (e-mail) til klubbens kasserer eller
bestyrelsen. Ved udmeldelse tilbagebetales kontingentet ikke.

2.

Overgang fra aktivt til passivt medlem kan kun ske med 3
måneders varsel.

3.

Overgang fra passivt til aktivt medlem kan ske til enhver tid, men
uden godtgørelse af erlagt kontingent, der skal dog ikke betales
indskud.

1.

§7
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Eventuelle
differencer reguleres efterfølgende. Bestyrelsen har bemyndigelse
til at bevilge nedsat kontingent for særlige grupper eller
enkeltpersoner.
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2.

Kontingentet opkræves for perioden 1/1 til 31/12. Bestyrelsen
fastsætter betalingsterminer.

3.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

1.

2.

1.

§8
Medlemmer, der overtræder klubbens love, reglement og øvrige
bestemmelser, kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller
eksklusion af klubben. Eksklusion kan skriftligt appelleres til
førstkommende generalforsamling, der ved simpelt flertal afgør,
om eksklusionen skal stå ved magt.
Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed forvolder
skade eller tab på klubbens materiel eller ejendele, kan af
bestyrelsen idømmes erstatningspligt til istandsættelses- eller
genanskaffelsespris.
§9
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, næstformand og
sekretær, kasserer, rochef, materielforvalter, ungdomsleder og
kaproningschef.

2.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ved den ordinære
generalforsamling.

3.

I ulige år vælges: Formand, rochef og kaproningschef.
I lige år vælges: Næstformand og sekretær, kasserer,
materielforvalter og ungdomsleder.

4.

Hvert år vælges 1. og 2. suppleant samt 2 revisorer og 1
revisorsuppleant.
§ 10
1.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det
fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
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Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved afstemning er simpelt
flertal gældende.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
2.

1.

2.

§ 11
Rochefen skal hvert år invitere til styrmandskursus bestående af
en teoretisk og en praktisk prøve.
Forud for rosæsonen fastlægges roreglementet af rochefen i
samråd med bestyrelsen.

1.

2.

Roklubben Furesø tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Mindst
ét af disse skal være formanden eller kassereren.

§ 12
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er
beslutningsdygtig, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
Et stemmeberettiget medlem kan give fuldmagt til et andet
stemmeberettiget medlem om at repræsentere sig på en
generalforsamling dog således, at ingen kan møde med mere
end én fuldmagt. Eventuelle fuldmagter afleveres inden
generalforsamlingens begyndelse og skal godkendes af
dirigenten.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar
og indkaldes med 14 dages varsel gennem medlemsblad eller
ved skriftlig varsel til samtlige medlemmer.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til
godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budgetforslag til orientering og
kontingentet fastsættes.
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5.
6.
7.
8.
3.

Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af 1. og 2. suppleant, 2 revisorer og 1
revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen mindst 8 dage før.
Forslag afgøres ved stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages
ny afstemning skriftligt, er også her stemmelighed, bortfalder
forslaget.
Valg afgøres ved stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages ny
afstemning skriftligt, er også her stemmelighed, foretages
lodtrækning.

4.

Stiftelse af gæld over 25.000,- kr. kræver generalforsamlingens
godkendelse.

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer
ved navns underskrift indsender skriftlig begæring herom samt
motiveret dagsorden til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen pligtig til, senest 14 dage efter
modtagelsen af en sådan begæring, at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med angivelse af dagsorden og med det i § 12, stk.
1 nævnte varsel.
§ 14
Lovændring kan kun foretages af generalforsamlingen, og kun når 3/4
af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for
lovændringen.
Stemmer på forslag til lovændring kan kun afgives ved personligt
fremmøde. Fuldmagter accepteres ikke.
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1.

2.

§ 15
Bestyrelsen er pligtig at føre:
1. Regnskab (herunder status).
2. Mødereferat fra generalforsamling og bestyrelsesmøde.
3. Medlemsfortegnelse.
4. Materielfortegnelse.
Klubbens regnskab afsluttes den 31. december.
Revisionen foretages af revisorerne, som skal have afsluttet
revisionen senest 6 dage før generalforsamlingen.
Regnskabet afleveres til revisorerne, senest 14 dage før revisionen
skal være færdig.
Revisorerne, der til enhver tid har adgang til bøgerne, er pligtige
til at overbevise sig om tilstedeværelsen af klubbens
kassebeholdning og eventuelle formue.

3.

Den kontante kassebeholdning, beroende hos kassereren, må på
intet tidspunkt overstige 5.000,00 kr. (fem tusinde).
Overskydende beløb indsættes på bank- eller girokonto.
Arbejdskapitalens størrelse skal løbende fastsættes på
bestyrelsesmøderne.
Der skal som minimum være 3 underskriftsberettigede.
Revisionen skal have adgang til at kunne rekvirere
kontoudskrifter.

1.

§ 16
Dersom en indvarslet generalforsamling ikke er
beslutningsdygtig, skal en ny generalforsamling skriftligt
sammenkaldes med samme dagsorden senest 14 dage efter. Denne
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal
medlemmer.
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2.

Bliver der på den ordinære generalforsamling i ulige henholdsvis
lige år ikke valgt 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer, er
bestyrelsen forpligtet til at fungere, indtil en ekstraordinær
generalforsamling kan finde sted senest 4 uger efter.

3.

Klubben kan kun ophæves såfremt 3/4 af medlemmerne stemmer
for det på både generalforsamlingen og en ekstraordinær
generalforsamling senest 4 uger efter.
Stemmer på forslag til ophævelse kan kun afgives ved personligt
fremmøde. Fuldmagter accepteres ikke.

4.

Såfremt klubben ophæves, vælger generalforsamlingen 3
medlemmer til en komité, der i løbet af 1 år skal realisere så meget
af klubbens ejendele, at al gæld søges dækket. Eventuelt ikke
realiserede værdier tilfalder DFfR til opbevaring i 3 år.

5.

Såfremt der inden for et tidsrum af 3 år oprettes en ny roklub i
Furesø Kommune, tilfalder disse værdier den nye roklub. I modsat
fald deles værdierne mellem DFfR og Furesø Kommune til deling
blandt trængende idrætsklubber.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. februar
2020
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