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Roklubben Stevns  
Roklubben Stevns blev stiftet den 12. maj, 1949.  
  
  
  
  

Vedtægter Roklubben Stevns  
  
NAVN OG FORMÅL Medlemskaber, hjemsted  
  
§ 01.0 Klubbens navn er Roklubben Stevns.  
  
§ 01.1 Klubben har til formål at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i 
form af roning. Klubben er hjemmehørende i Rødvig, Stevns Kommune. Klubben er tilsluttet DANSK 
FORENING for ROSPORT (DFfR) under Danmarks Idræts-Forbund og DGI Storstrømmen.  
  
BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB Ind- og udmeldelse, udelukkelse og kontingenter  
  
§ 02.0 Enhver person kan optages i Roklubben Stevns med mindre, der foreligger uafklarede forhold 
til andre foreninger/klubber, eller anden motiveret begrundelse er til hinder herfor. Der kan optages 
såvel aktive som passive medlemmer.  
  
§ 02.1 Ingen kan betragte sig som medlem med dertil hørende rettigheder, førend det fastsatte 
kontingent er betalt. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse og fødselsdato. Det påhviler 
medlemmet at meddele adresseforandring. Ved indmeldelse henvises der til, at klubbens vedtægter 
skal gennemlæses. Vedtægterne forefindes på roklubbens hjemmeside.  
  
§ 02.1.2. Ingen kan meddeles kontingentfrihed. Dog kan den af generalforsamlingen valgte 
bestyrelse i særlige tilfælde meddele kontingentfrihed til enkeltpersoner der yder en særlig frivillig 
indsats. Kontingentfrihed tildeles en gang om året og kan ikke gives i mere end et kalenderår af 
gangen.  
  
§ 02.2 Udmeldelse kan ske skriftligt til klubbens kasserer. Medlemmer har ikke krav på at få 
indbetalt kontingent refunderet ved udmeldelse. Er et medlem i kontingentrestance eller har 
pådraget sig anden gæld til klubben, kan bestyrelsen udelukke det pågældende medlem med 8 
dages skriftligt varsel.  
  
§ 02.3 Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, når særlige forhold taler herfor. Det 
pågældende medlem skal forinden have mulighed for at afgive forklaring overfor bestyrelsen.  
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§ 02.4 Kontingentets størrelse, for alle aldersgrupper såvel aktive som passive medlemmer samt 
betaling i øvrigt, fastsættes af generalforsamlingen. Betalingsdato afhænger af indmeldelsesdatoen 
samt den ønskede betalingsperiode.  
  
  
  
PLIGTER, RETTIGHEDERANSVAR OG INDFLYDELSE  
  
§ 03.0 Som aktivt medlem af Roklubben Stevns nyder man godt af alle klubbens aktivitetstilbud. Det 
er klubbens mål, at medlemmerne gennem klubbens aktiviteter engagerer sig i klubbens virke og 
udvikling, samt at give det enkelte medlem ansvar og medindflydelse.  
  
§ 03.1 Ethvert medlem skal overfor bestyrelsen, forinden der tilstedes adgang til klubbens både, 
afgive skriftlig erklæring om at være i besiddelse af almindelig svømmefærdighed, herunder at 
kunne svømme 300 meter. Medlemmer under 18 år skal ved forældres eller værgers underskrift 
bekræfte denne færdighed.  
  
  
ÆRESMEDLEMMER Udnævnelse  
  
§ 04.0 Som æresmedlemmer kan indstilles enhver person, der har gjort et stort og uegennyttigt 
arbejde for klubben. Enhver indstilling skal skriftligt forelægges bestyrelsen.  
  
KLUBBENS MYNDIGHED Ledelse og hæftelse  
  
§ 05.0 Klubbens daglige ledelse forestås af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.  
Bestyrelsen er forpligtiget til at klubben drives som en helhed, der lever op til klubbens formål.  
Bestyrelsen er som sådan ansvarlig for, at klubben drives på et økonomisk forsvarligt grundlag.  
  
§ 05.1 Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle formål. Kassereren har tegningsret på arbejdskonti, 
medens formuekontoen tegnes af formand og kasserer i forening. Såvel klubbens medlemmer som 
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede 
gældsforpligtigelser for hvilke klubben alene hæfter med den respektive formue.  
  
§ 05.2 Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, rochef,  
materialeforvalter og husforvalter, der alle vælges som nævnt i § 06.5. Alle er valgt for 2 år. I lige år 
vælges formand samt 3 medlemmer til bestyrelsen. I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. 
Formanden vælges af og på generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesposter fordeles på det 
konstituerede møde.  
  
§ 05.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
  
§ 05.4 Bestyrelsen afholder møder efter behov og er kun beslutningsdygtig når mindst 4 
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt, eventuelt ved 
bestyrelsesmødereferat på foranledning af formanden/næstformanden med mindst 8 dages varsel. 
Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra indkaldelsesvarslet.  
  
§ 05.5 Sekretæren drager omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra 
bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde.  
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GENERALFORSAMLING Indkaldelse, dagsorden, valg  
  
§ 06.0 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender.  
  
§ 06.1 Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.  
  
§ 06.2 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel gennem 
annoncering i lokalaviser/ugeblade og eller klubblad og er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte 
antal stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
  
§ 06.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være 
formanden i hænde senest 14 dage forinden. Dagsorden samt eventuelle indkomne forslag 
udsendes via hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.  
  
§ 06.4 Den ordinære generalforsamling vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må 
ikke være medlem af bestyrelsen. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1 
stemmeberettiget medlem sættes under afstemning. 
Generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
2. Aflæggelse af beretning.  
3. Fremlæggelse af regnskab.  
4. Målsætninger for den kommende sæson.  
5. Fastsættelse af kontingent.  
6. Indkomne forslag.  
7. Valg.  
8. Eventuelt.  

  
§ 06.5 På generalforsamlingen vælges de i § 05.2 nævnte personer, der alle skal være fyldt 16 år. 
Dog skal henholdsvis formand og kasserer være fyldt 18 år. I lige år vælges formand samt 3 
medlemmer til bestyrelsen. I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Formanden vælges af og 
på generalforsamlingen. Alle valg er for 2 år. Desuden vælges årligt 2 bestyrelsessuppleanter, 2 
bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant.  
  
§ 06.6 Der føres beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Senest 14 dage efter 
generalforsamlingen tilsendes dette til alle bestyrelsesmedlemmer.  
  
§ 06.7 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, som har været 
medlemmer af klubben i mindst 3 måneder i pågældende sæson. Større indgreb i klubbens økonomi 
kræver generalforsamlingens godkendelse. Hertil har kun medlemmer over 18 år stemmeret.  
  
§ 06.8 Afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved relativt flertal. Dog kræves der til 
vedtægtsændringer en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.  
  
§ 06.9 Ved personvalg skal såvel forslag som afstemningerne være skriftlige. Der kan dispenseres 
fra denne regel såfremt det viser sig, at kun en person er bragt i forslag.  
  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Indkaldelse og afholdelse  
  
§ 07.0 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen skønner dette påkrævet eller 
når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. En sådan 
anmodning skal være bilagt forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes 
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senest 14 dage efter modtagelsen af en sådan anmodning og skal indvarsles som nævnt i § 06.2, 
dog kun med 8 dages varsel. Der skal udfærdiges referat som nævnt for den ordinære 
generalforsamling.  
  
REGNSKAB Bilagskontrol og fremlæggelse  
  
§ 08.0 Klubbens regnskabsår er perioden 1. januar til 31. december. Kassereren skal senest en 
måned inden afholdelse af klubbens generalforsamling afgive driftsregnskab og status for det 
aktuelle regnskabsår til bilagskontrollanterne.  
  
§ 08.1 Bilagskontrollanterne udfører almindelig bilagsrevision af klubbens regnskaber og afstemmer 
likvidbeholdning. Bilagskontrollanterne kan foretage uanmeldt bilagskontrol.  
  
§ 08.2 Bilagskontrolleret regnskab skal forelægges bestyrelsen senest 1 uge forinden 
generalforsamlingen og herefter fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen, som nævnt  i 
§ 06.4.  
  
KLUBBENS OPHØR Rekvisitter og formue  
  
§ 09.0 Klubbens ophør kan kun finde sted med ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 højest 4 ugers 
mellemrum.  
  
§ 09.1 Såfremt der på sidstnævnte generalforsamling ikke opnås den nævnte ¾ majoritet, indkaldes 
der, senest 14 dage efter denne generalforsamling, til en ny hvor almindelig stemmeflertal vil være 
gældende.  
  
§ 09.2 I tilfælde af klubbens ophør, tilfalder klubbens rekvisitter DANSK FORENING for ROSPORT.  
Klubbens eventuelle formue stilles til rådighed for idræts- og ungdomsarbejdet i Stevns Kommune. 
Forinden skal eventuelle gældsforpligtigelser være afviklet.  
  
Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 1993.  
  
Og ændret på generalforsamlingen den 12. februar 2004.   
 
Og ændret på generalforsamlingen den 28. februar 2013.  

Og ændret på generalforsamlingen den 25. februar 2016. 

Og ændret på generalforsamlingen den 27. februar 2020. 

 

  

  


