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Vedtægter for Rokreds Sydhavsøerne 

 

 

Vedtaget foreningens ordinære generalforsamling d. 6. juli 2020 

  

§1 Navn og hjemsted 

1. Foreningens navn er Rokreds Sydhavsøerne, cvr nr. 32245307. 

2. Foreningens hjemsted er den kommune, hvor formanden bor. 

  

§2 Formål 

1. Foreningen skal 

− Igangsætte aktiviteter af fælles interesse med udgangspunkt i rosport. 

− Drive Alstruphytten, Alstrup Strandvej 11, 4840 Nr. Alslev. 

− Afholde stævner og regattaer. 

− Drive Fonden til Fremme af kaproning på Lolland-Falster (se særlig vedtægt). 

   

  

§3 Medlemskab 

1 Roklubber, der er medlemmer af DFfR beliggende på Lolland-Falster og Møn. 

2 Som medlem er klubberne forpligtet til at overholde kredsens vedtægter og øvrige 

reglementer. Se kredsens hjemmeside. 

 

  

§4 Indmeldelse 

1 Begæring om indmeldelse i kredsen skal ske skriftligt.  

2 Beslutning om optagelse træffes af bestyrelsen. 

 

§5 Udmeldelse 

1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kredsens kasserer med minimum en måneds varsel til 

udgangen af kalenderåret.  

2 I forbindelse med udmeldelse skal eventuel kontingentrestance indbetales til Kredsen. 

3 Ved udmeldelse fortabes retten til kredsens formue og aktiver.  
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§6 Kontingent 

1 Kontingentet for den kommende sæson fastsættes på den årlige ordinære 

generalforsamling. Betalings- og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

2 Kontingent beregnes på grundlag af antallet af aktive medlemmer i de enkelte klubber. 

3 Klubberne opgør antallet af aktive medlemmer pr. 31. december og indberetter dette til 

kredsens kasserer inden udgangen af januar måned. 

4 Kontingentperioden følger kalenderåret.  

  

§7 Restance 

1 Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 

2 Klubber, der overskrider betalingsfristen for kontingentbetaling, kan efter én 

påmindelse udelukkes af kredsen. 

 

§8 Udelukkelse 

1 Klubber kan udelukkes permanent, såfremt klubben handler til skade for kredsen. 

2 I sager om udelukkelse har klubben krav på at blive hørt, inden kredsens bestyrelse 

træffer sin afgørelse. 

3 I sager om udelukkelse har klubben desuden ret til, at få sagen behandlet på 

førstkommende generalforsamling. 

4 Ved udelukkelse fortabes retten til kredsens formue og aktiver. 

  

§9 Ordinær generalforsamling 

1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

2. Beslutninger tages ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmer. 

3. Beslutning om vedtægtsændring tages med 2/3 flertal blandt de fremmødte 

repræsentanter og med 2/3 flertal af alle klubber Stemmeret har kun klubber, der har 

betalt kontingent for det netop afsluttede regnskabsår 

4. Klubberne har 2 stemmer for de første 1-20 aktive medlemmer og 1 stemme for hver 

yderligere 20 aktive medlemmer. 

5. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og varsles skriftligt til hver klub 

senest d. 1. februar. 

6. På generalforsamlingen kan en klub råde over alle klubbens stemmer via fuldmagt. 

7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden 3 

uger inden generalforsamlingen. 

8. Dagsorden med eventuelle forslag og regnskaber udsendes senest 2 uger inden 

generalforsamlingen 

9. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
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2. Bestyrelsens beretning. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

4. Behandling af bestyrelsens kontingent- og budgetforslag. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af formand og kasserer. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 

9. Eventuelt. 

              10. Afstemning sker skriftligt, hvis det forlanges. 

 

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling 

1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, 

eller når mindst en fjerdedel af det samlede antal stemmer indsender skriftlig 

anmodning til formanden med angivelse af dagsorden. 

2 Indkaldelse sker med mindst 7 dages varsel. 

3 Før generalforsamlingen skal en klubs repræsentant/-er tilmelde sig hos kredsens 

bestyrelse. (Bo Balschmidt ønsker denne bestemmelse slettet.) 

 

§11      1.        Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af det samlede repræsen- 

                       tantantal er repræsenteret, og at der minimum 4 klubber repræsenteret. 

                       Såfremt den indvarslede generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder be – 

                       styrelsen med sædvanlig varsel til ny generalforsamling med samme dagsorden.  

                       Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig. 

                       På generalforsamlingen er simpel stemmeflerhed afgørende. Til ændringer i Kredsens 

                       vedtægter kræves dog mindst 1/2 af det samlede antal repræsentanter er mødt, og at 

            beslutningen vedtages med 2/3 af de stemmeberettigede deltagere.  

            Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig m.h.t. vedtægtsændringer, 

                      med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer for forslaget skal bestyrelse                

                       med 14 dages varsel, indkalde til en ny generalforsamling med samme dagsorden.      

                       På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmer  

                       herfor.            

                

 

 

§12 Bestyrelsen 

1 Bestyrelsen består af mindst 5 og max. 7 medlemmer. Formanden og kassereren vælges 

for 2 år, dog kan de ikke være på valg samtidig. Kassereren kan vælges ud af skaren af 

medlemmer uden for bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 

gangen, dog således at kun halvdelen af medlemmerne er på valg samtidig. 
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2 Bestyrelsen fordeler arbejdet imellem sig.  

3 Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller hvis 2/3 af 

bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.  

4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig med tilstedeværelsen af 2/3 af medlemmerne.  

5 Alle bestyrelsesmedlemmer har én stemme, men ved stemmelighed er formandens 

stemme afgørende.  

6 Bestyrelsen forvalter Kredsens midler. Dog handler den under ansvar over for 

generalforsamlingen, såvel i økonomiske som i andre anliggender. 

7 Bestyrelsen skal fastsætte sin forretningsorden. 

8 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af særlige opgaver. Bestyrelsen definerer 

opgaverne og beskriver kompetencefordelingen. 

9 Alle aktive medlemmer og æresmedlemmer år fra kredsens medlemsklubber er valgbare 

til bestyrelse.   

  

§13 Regnskab 

1 Kredsens regnskabsår er kalenderåret. 

 

  

§14 Revision 

1 Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest 1. februar. 

2 Revisionsformen er ”regnskabsmæssig revision”, og årsrapporten forsynes med en 

påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 

 

§15 Tegning og hæftelse 

1 Kredsen tegnes af formanden og kassereren. Såfremt kassereren er valgt uden for 

bestyrelsen tegnes kredsen af formanden og næstformanden. 

2 Kredsen hæfter alene for sine forpligtigelser med den til enhver tid værende formue. Der 

påhviler ikke kredsens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

 

 

  

  

§15 Opløsning 

1 Kredsens opløsning kan besluttes på en generalforsamling der alene er indkaldt til dette 

formål. 

2 For at beslutning kan træffes, skal 4/5 af medlemmerne være mødt op, og 2/3 af 

Kredsens stemmer skal stemme for forslaget. 

3 Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indvarsles der til en ny 

generalforsamling, der afholdes efter mindst 8 dages forløb. Denne generalforsamling er 

da beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte stemmer. Der kræves dog også i 

dette tilfælde at 2/3 af de fremmødte stemmer, stemmer for forslaget.  
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4 I tilfælde af kredsens ophør, skal materiel fordeles blandt kredsens medlemmer i 

samarbejde med bestyrelsen. Eventuel formue fordeles blandt de af kredsens 

medlemmer, der mindst har været medlem i de seneste 5 år og i samme forhold som de 

seneste 5 års kontingent.  

 

--ooOoo-- 

 

 

 
 


