VEDTÆGTER
for
FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB
(Rev. 27.02.2017)

§1
Navn, hjemsted og formål
Klubbens navn er Frederikshavn Kajakklub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.
Klubben er stiftet den 5. marts 1937 og har til formål:
- at udøve kajaksport og fremme kammeratskabet blandt medlemmerne
- at fremme kajaksporten i Frederikshavn Kommune
Klubben skal være medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Frederikshavn Kommune.
§2
Medlemskab
Såvel aktive som passive medlemmer optages.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.
Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.
§3
Kontingent og medlemsskab
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende
medlemskategorier:
- Ungdom/juniormedlemsskab fra og med den sæson hvor vedkommende fylder 10 år.
- Ungseniormedlemsskab fra og med den sæson hvor vedkommende fylder 19 år.
- Seniormedlemsskab fra og med den sæson hvor vedkommende fylder 26 år.
- Passivt medlemsskab.
- Passivt medlemsskab for personer over 60 år.
Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling beslutte, at der oprettes særlige
medlemsgrupper, for hvem der gælder særlige medlemsbetingelser og et særligt kontingent.
Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen.
Kontingentet opkræves helårsvis forud. Kontingentet dækker perioden 1. maj – 30. april og
forfalder til betaling d. 1. maj.
Kontingentrestance medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at
dispensere herfor.
Genoptagelse af medlemsskab kan ført ske, når hele restancen er betalt.
Udmeldelse kan ske løbende med virkning fra først kommende 1. maj. Udmeldelse skal ske
skriftligt til klubbens kasserer.
§4
Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Frederikshavn Kommune hvert år inden udgangen af marts
måned.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, eller ved opslag i klubben, med
angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er alle aktive og passive medlemmer, som er over 16 år. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflertal. For vedtagelse af vedtægtsændringer gælder
specielle vilkår, jfr. §5.
På ethvert stemmeberettiget medlems foranledning skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg til bestyrelsesmedlemmer og revisorer skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig
afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan
stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun en stemme pr. kandidat. Ved
stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige
stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af
forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og
indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær
generalforsamling.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres protokol, som underskrives af dirigenten.
§5
Vedtægtsændring
Forandring i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes inden 4 uger til ekstraordinær
generalforsamling med 8 dages varsel.
Det på den ekstraordinære generalforsamling fremsatte forslag kan vedtages med 2/3 af de
fremmødte stemmer, uanset antallet af fremmødte.
§6
Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsen og suppleant
8. Valg af 2 revisorer og evt. Revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være
indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra bestyrelsen
skal omtales i indkaldelse til generalforsamlingen.
§7
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, således at henholdsvis 4 og 3 af
bestyrelsen afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder den af generalforsamlingen valgte suppleant, der også
vælges for 2 år af gangen.
Bestyrelsen består af en formand, næstformand, en kasserer og sekretær samt 3 menige medlemmer.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig selv med
næstformand og sekretær.
Ved valg til bestyrelsen vælges formand, 2 medlemmer og suppleant for samme periode i ulige år,
og kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer for samme periode i lige år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
§8
Bestyrelsens kompetencer
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i
klubbens anliggender.
Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en
generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
§9
Udvalg
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er
behov for.
Hvert udvalg indstiller til bestyrelsen, hvilket udvalgsmedlem de ønsker som udvalgsformand.
Bestyrelsen fastsætter udvalgets opgaver og kompetencer.
§10
Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal til stiles revisorerne senest 3 uger før generalforsamlingen, og skal være revideret,
således at regnskabet med revisorpåtegning skal være tilgængeligt for bestyrelsen senest 1 uge før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 2 år af gangen.
Ved første generalforsamling vælges 1 revisor for 2 år og 1 revisor for 1 år.
Revisorerne gennemgår og reviderer klubbens regnskab, der føres af kasseren efter bestyrelsens
nærmere anvisninger, og indgiver eventuelle revisionsbemærkninger til bestyrelsen.
§11
Kajakregler m.v.
For aktive roere i klubben gælder de af bestyrelsen fastsatte regler.
Enhver af klubbens medlemmer, som ikke overholder klubbens love og bestemmelser, eller på
anden måde gør sig skyldig i usømmelig adfærd, kan af bestyrelsen ekskluderes eller sættes i
karantæne.

§12
Klubbens opløsning
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer
er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen,
men forslaget dog er vedtaget af de 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer skal
bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal
afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de
repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
§13
Klubbens midler ved en opløsning
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til §12, træffer generalforsamlingen ved simpel
flertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af
klubbens formueforhold.
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder børne/ungdomsarbejdet i Frederikshavn Kommune.
Således vedtaget 5. marts 1937. Ændret den 2. juni 1938, 10. oktober 1940, 1. april 1969, 12.
oktober 1971, 5. marts 1972, 23. april 1977, 17. april 1980, 30. april 1983, 17. marts 1993, 17.
november 1997, 26. marts 2007, 4. marts 2013, 16. marts 2015, 14. marts 2016 og 27. februar 2017.

