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§ 1.

Klubbens navn, hjemstad og formål.

Klubbens  navn  er  "Fredensborg  Roklub”  og  dens  hjemsted  er

Fredensborg. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af

rosporten og gennem denne give medlemmerne mulighed for at opnå

de bedste resultater af roningens udøvelse ved så kyndig og

rationel udøvelse som muligt inden for klubbens rammer. Klubben

er tilsluttet ”Dansk Forening for Rosport” under "Dansk Idræts-

Forbund".

§  2.

Medlemmerne.

Personer, der ønsker at blive medlem af Fredensborg Roklub, 

må henvende sig til bestyrelsen, der afgør, om vedkommende 

kan optages.

2.1 Aktive:
Som sådan kan optages alle, der er fyldt 12 år, og som 
opfylder Dansk Idræts-Forbunds betingelser for 
optagelse. For at blive optaget som aktivt medlem må 
vedkommende udfylde og underskrive den af klubbens 
bestyrelse vedtagne optagelsesformular.
A. Seniorroere: Alle medlemmer over 18 år. Elever, 

studerende og lærlinge kan efter ansøgning til 
bestyrelsen, henregnes under ungdomsroere.

B. Ungdomsroere: Medlemmer fra 12 til 18 år.

2.2 Udmeldelse:
Udmeldelse kan kun ske med 14 dages varsel til den 1. i 
en måned og skal foretages skriftligt til bestyrelsen.
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§  3.

Kontingent.

3.1 Kontingent for aktive medlemmer betales forud halvårligt
eller helårligt. Kontingentet fastsættes på 
generalforsamlingen.

3.2 Bestyrelsen har ret til at optage aktive medlemmer mod et
mindre årligt kontingent, når der skønnes at være 
grundlag for det.

3.3 Undlader et aktivt medlem at betale kontingent må 
materiellet ikke benyttes af medlemmet, og vedkommende 
slettes efter 2 måneder af klubben på grund af restance 
og kan kun optages igen ved at betale sin restance. 
Bestyrelsen har ret til, efter fremsat begæring herom, 
midlertidigt at fritage arbejdsløse og alvorligt syge 
medlemmer for at betale kontingent.

3.5 Udenbys medlemmer af D.F.f.R., som midlertidigt tager 
ophold i byen, kan efter bestyrelsens skøn ro som 
gæster i klubben, dog ikke ud over 1 måned.
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§  4.

Medlemsforpligtelser.

4.1 Ethvert medlem er forpligt til at overholde klubbens 
vedtægter og reglementer. Reglementer udarbejdes af 
bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen ved 
simpelt flertal. Endvidere er ethvert medlem af 
klubben forpligtet til at overholde alle sådanne 
vedtægter og reglementer, som klubben til enhver tid 
må blive dikteret af D.F.f.R.

4.2 Det er endvidere medlemmernes pligt ved træning, 
konkurrencer og på offentlige steder, hvor klubben 
repræsenteres, at udvise passende og præsentabel 
optræden. 

4.3 Overtrædelse af klubbens vedtægter og reglementer kan 
medføre eksklusion af klubben. Bestyrelsen har 
endvidere ret til at sætte et medlem i karantæne. Et 
ekskluderet medlem kan imidlertid, når medlemmet 
senest 5 dage før generalforsamlingen fremsætter 
skriftlig begæring herom, forlange spørgsmålet om sin 
eksklusion forelagt generalforsamlingen.

§  5.

Generalforsamlingen.

5.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i 
alle anliggender og er beslutningsdygtig uanset de 
fremmødtes antal. Undtaget herfra er dog § 7 om køb, 
salg og pantsætning af fast ejendom og § 8 om klubbens
opløsning.

5.2 Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de 
forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen måtte 
foreligge. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. Til ændring af vedtægterne eller vedtagelse
af nye vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de 
fremmødte, stemmeberettigede stemmer for.

5.3 Medlemmer i restance har ikke stemmeret. 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun aktive
medlemmer, der har været medlem af klubben mindst 2 
måneder før generalforsamlingen.
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5.4 Stemmeafgivning kan ske personligt eller ved fuldmagt 
og foregår på den måde, dirigenten finder 
hensigtsmæssigt. Dog max 2 fuldmagter pr. fremmødt 
medlem. Skriftlig afstemning skal finde sted, når det 
forlanges af mindst 5 fremmødte medlemmer.

5.5 Ved va1g til bestyrelsen finder i tilfælde af 
stemmelighed, lodtrækning sted. Denne afgør da 
udslaget.

5.6 Ordinær generalforsamling afholdes i februar eller 
marts måned.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 

kalenderåret til godkendelse og budget til 
orientering.

5. Godkendelse af næste års kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
10.Eventuelt.

5.7 Generalforsamlingen skal for at være lovlig 
indvarslet, meddeles de stemmeberettigede medlemmer 
senest 14 dage forinden med angivelse af dagsorden via
e-mail, hjemmesiden og opslag i klubben. Medlemmer 
uden e-mail adresse indkaldes pr. brev.

5.8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
må være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen i underskrevet stand.

5.9 En ekstraordinær generalforsam1ing kan indkaldes, når 
bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig 
anmodning derom, med udførlig angive1se af dagsorden. 
Alle ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet
samme bestemmelser som de ordinære.
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§  6. 

Bestyrelsen.

6.1 Bestyrelsen leder klubben og skal overvåge, at dens 
vedtægter og reglementer overholdes.

6.2 Bestyrelsen består af formanden, der vælges for et år 
ad gangen, og fra 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer, der 
vælges for 2 år ad gangen. Hvis mere end halvdelen af 
bestyrelsen er på valg, vælges op til halvdelen for 2 
år og de resterende for 1 år ad gangen. Suppleanter 
vælges for 1 år ad gangen.

6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan 
supplere sig selv via de valgte suppleanter. Endvidere
udpeger bestyrelsen klubbens repræsentanter udadtil.

6.4 Bestyrelsesmøde indvarsles, når formanden eller 3 
bestyrelsesmedlemmer måtte ønske dette, dog skal 
bestyrelsen samles mindst 10 gange om året. Møderne 
indvarsles af formanden med mindst 2 dages varsel, men
i særligt tilfælde kan der dog afviges herfra.

6.5 Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mere
end halvdelen af medlemmerne er til stede, der i 
blandt formanden eller næstformanden.

6.6 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal.

6.7 I alle tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme 
udslaget.

6.8 Et bestyrelsesmedlem skal være personligt myndig for 
at være valgbar.
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§  7.

Tegning af klubben.

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, tegner 
klubben, sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer, også ved salg 
eller pantsætning af fast ejendom. Til køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom kræves en 
generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst halvdelen af de
stemmeberettigede er til stede, og hvor mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Opnås ikke 
beslutningsdygtighed, indkaldes til ny generalforsamling 
med mindst 28 dages varsel, der da er beslutningsdygtig 
med 2/3 flertal uanset de fremmødtes antal.

§  8.
Opløsning af klubben.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for.
Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, 
indkaldes til ny generalforsamling med mindst 28 dages 
varsel, der da er beslutningsdygtig med 2/3 flertal uanset
de fremmødtes antal. Ligeledes tages der bestemmelse om 
klubbens formue og ejendele.
Klubbens ejendom og ejendele skal komme rosporten i 
kommunen til gode.
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