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Sørupvej 6
3480 Fredensborg

Love For ”Fredensborg Roklubs Venner”.

§ 01 Foreningens navn er ”Fredensborg Roklubs Venner”, og dens formål er:
At  være  bindeled  mellem  Fredensborg  Roklub  og  dens  ældre  medlemmer,  således  at
interessen for FR holdes vedlige og styrkes

At yde støtte til FR´s arbejde, såvel moralsk som økonomisk,

At  knytte  medlemmerne  nærmere  til  hinanden  gennem sammenkomster,  roning og anden
idrætsudøvelse.

§ 02 Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 25 år og som har interesse for FR
og  rosporten.  Ved  indmeldelsen  betales  årskontingentet.  Såfremt  et  medlem  er  slettet  af
foreningen grundet restance, kan dette kun genoptages, når restancen er betalt.

§ 03 Næste års kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling..

§ 04 Foreningens pengemidler skal anbringes i et af byens pengeinstitutter.

§ 05 Regnskabet afsluttes hvert år den 31. januar og fremlægges på den årlige generalforsamling i
revideret stand.

§ 06 Foreningen ledes og dens midler administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges
på den ordinære generalforsamling, idet formanden vælges særskilt hvert år, medens øvrige
medlemmer vælges for en 2- årig periode, dog således, at der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer
hvert  år.  Desuden  vælges  for  1  år  ad  gangen  2  bestyrelsessuppleanter,  2  revisorer  og  1
revisorsuppleant.  Bestyrelsesmedlemmer  kan  genvælges.  I  bestyrelsen  kan  ingen
bestyrelsesmedlemmer  fra  FR  have  sæde.  Alt  bestyrelsesarbejde  er  uden  vederlag.
Bestyrelsen  foranlediger  afholdt,  efter  skøn,  et  eller  flere  arrangementer  i  løbet  af
foreningsåret.

§ 07 Bestyrelsen  konstituerer  sig  selv  med  næstformand,  kasserer  og  sekretær  straks  efter
generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder indvarsles af
formanden  eller  2  bestyrelsesmedlemmer  og  er  kun  beslutningsdygtig,  når  mindst  3
bestyrelsesmedlemmer  er  til  stede.  I  tilfælde  af  stemmelighed  er  formandens  stemme
udslagsgivende.

§ 08 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved personlig meddelelse til
alle medlemmer, via E-mail, hjemmeside, opslag i klubben, og brev til dem der ikke har E-
mail.

§ 09 Forslag,  der  ønskes  behandlet  på den ordinære  generalforsamling,  skal  være  formanden i
hænde  senest  4  dage  før  dennes  afholdelse,  idet  dog  forslag,  der  omfatter  ændring  af
foreningens love skal være indgivet senest inden udgangen af februar.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes  når bestyrelsen finder  anledning dertil,  eller  når
mindst  ¼ af  medlemmerne  skriftligt  indgiver  forslag  herom med angivelse  af  dagsorden.



Fredensborg Roklubs Venner
Sørupvej 6
3480 Fredensborg

Indkaldelse  til  ekstraordinær  generalforsamling finder  sted som anført  i  §  08 og med det
angivne varsel.

§ 11 Generalforsamlingen  ledes  af  en  uden  for  bestyrelsen  valgt  dirigent.  Alle  afgørelser  på
generalforsamlingen sker ved simpel  stemmeflerhed,  jf.  dog § 12. Afstemningen sker ved
håndsoprækning, med minder skriftlig afstemning bliver forlangt..
Over genralforsamlingernes forhandlinger føres en protokol, der tillige skal indeholde de på
bestyrelsesmøder trufne beslutninger. Protokollen underskrives af formanden og sekretæren
og ved generalforsamlinger tillige af dirigenten. og den kan i enhver henseende tjene fuldt ud
som bevis til det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne passerede.

 
§ 12 Til ændring af foreningens love kræves at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede

stemmer for ændringen.

§ 13 Ved foreningens ophævelse tilfalder alle dens midler Fredensborg Roklub eller hvis denne er
ophævet, idrætten i Fredensborg ved et fond til støtte for ungdommen.

§ 14 Foreningen tegnes overfor tredje mand af formanden og ét bestyrelsesmedlem og i formandens
fravær af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.  

     
Rettet ved generalforsamlingen den 15. marts 2018.
kjf      

  


