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Vedtægter for Sletten Havkajakklub 

 

1. Klubben 
a) Klubbens navn er Sletten Havkajakklub og er hjemmehørende i Fredensborg kommune. 

Klubbens adresse er formandens adresse.  
b) Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF) samt DGI og er underlagt begge 

forbunds love og bestemmelser. I tilfælde af konflikt mellem disse har DKF’s regelsæt forrang. 
 

2. Interessefællesskab 
a) Klubben er stiftet på et interessefællesskab omkring havkajak og ud fra en forudsætning om en 

klub, hvor økonomi, rettigheder og pligter for medlemmerne samt alle dens organer inklusive 
generalforsamlingen kun kan angå forhold, der knytter an til roning i havkajakker. 

 
3. Klubbens formål 

a) Klubbens formål er at: 
i. Understøtte roning i havkajak på alle sportslige niveauer, 

ii. Tilbyde medlemmer at deltage i et aktivt fællesskab omkring havkajakroning, herunder at 
fremme havkajakfærdigheder og sikker havkajakroning, 

iii. Uddanne nye roere og instruktører, 
iv. Forestå formidling og aktiviteter vedrørende emner, der knytter sig til havkajakroning, 
v. Fremme sammenholdet mellem klubbens medlemmer gennem sociale arrangementer i og 

uden for klubben, 
vi. Udbrede kendskabet til havkajakroning, og 

vii. Engagere medlemmerne til at tage medansvar i klubben. 
 

4. Medlemskab 
a) Interesserede personer kan søge om optagelse i klubben ved betaling af kontingent samt 

udfyldelse af en ansøgning. Optagelse i klubben kan betinges af betaling for introforløb og for 
opnåelse af færdigheder med henblik på frigivelse som roer. Et nyt medlem modtager et 
eksemplar eller link til disse vedtægter samt klubbens interne regler, herunder 
sikkerhedsbestemmelser.  

b) Medlemmer af klubben:  
i. Betaler efter påkrav kontingent og evt. tillægsbetalinger for kalenderåret, 

ii. Deltager i klubbens arbejde og i vedligeholdelse af arealer, materiel og evt. klubhus på 
mindst én årlig arbejdsdag efter klubbens anvisninger, 

iii. Registrerer deres roture i klubbens system, 
iv. Overholder vedtægter og klubbens Interne regler jf. § 11,  
v. Orienterer en aktivitetsansvarlig om evt. begrænsninger, som kan påvirke medlemmets 

evne til at deltage i en given aktivitet, og 
vi. Holder klubben orienteret om ændringer vedr. navn, telefon og e-mail,  

vii. Tager ansvar for sig selv og andre i forbindelse med klubbens aktiviteter, og  
viii. Bidrager konstruktivt til klubbens fællesskab, arbejde og formål.  
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c) For sen betaling af kontingent og evt. tillægsbetalinger kan pålægges et rykkergebyr. Hvis 
medlemmet fortsat ikke betaler, ophører medlemskabet øjeblikkeligt.  
 

5. Udmeldelse, misligholdelse og eksklusion 
a) Udmeldelse kan ske ved opsigelse af medlemskab inden udgangen af december. Forudbetalt 

kontingent tilbagebetales ikke.  
b) Ved et medlems brud på klubbens Interne regler jf. §11, disse vedtægter eller regler fra 

landsforbund, i eller uden for klubben, kan bestyrelsen give en advarsel. Efter to advarsler kan 
bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet, hvorved medlemskabet øjeblikkeligt ophører.  

c)  Ved et medlems enkeltstående brud på straffeloven, illoyalitet eller arbejde imod klubbens 
interesser, i eller uden for klubben, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet, 
hvorved medlemskabet øjeblikkeligt ophører. 

d) Et ekskluderet medlem kan få sin eksklusion prøvet på førstkommende ordinære 
generalforsamling ved skriftligt at begære dette over for bestyrelsen senest 2 uger inden 
generalforsamlingens afholdelse.  
 

6. Generalforsamling 
a) Foreningens øverste myndighed er, med indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, 

generalforsamlingen.  
b) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Den indkaldes af 

bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside og ved e-mail til 
medlemmerne. Indkaldelsen indeholder dagsorden og foreskriver desuden, at evt. forslag til 
behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen lægger formandens beretning og dokumenter vedrørende 
regnskab, forslag til budget samt forslag til kontingent, betalinger og gebyrer og evt. forslag til 
behandling på generalforsamlingen på klubbens hjemmeside senest 1 uge før afholdelsen.  

c) Dagsorden for ordinær generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter: 
i. Valg af dirigent 

ii. Valg af referent 
iii. Formandens beretning og godkendelse heraf 
iv. Fremlæggelse af forudgående års regnskab til godkendelse 
v. Fremlæggelse af indeværende og kommende års budget til godkendelse 

vi. Fremlæggelse af kommende års forslag til kontingent, betalinger og gebyrer 
vii. Evt. indkomne forslag 

viii. Valg af formand og kasserer samt medlemmer til bestyrelsen i øvrigt, 
ix. Valg af revisor 
x. Evt. 

d) Valgbar til bestyrelsen er alle, der har været medlem i mindst et kalenderår. Er der ingen 
kandidater, som opfylder dette, bortfalder kravet. Valget sker som følger: 

i. Alle år vælges formand og kasserer direkte af generalforsamlingen, og derudover 
ii. I lige år 2 bestyrelsesmedlemmer med 2 års periode, og  

iii. I ulige år 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant, begge med 2 års periode. 
e) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt, og 

skal indkaldes, hvis 1/5 af medlemmerne indsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsen 
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med beskrivelse af de forhold, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling 
afholdes senest 6 uger efter, bestyrelsen har modtaget anmodningen. Bestyrelsen indkalder til 
den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside og 
ved e-mail til medlemmerne.  

f) På generalforsamling har alle medlemmer taleret og hvert medlem én stemme, forudsat 
medlemmet er myndigt og har været medlem i mindst 3 måneder forud for 
generalforsamlingen. Derudover kan et medlem stemme ved fuldmagt på vegne af højest to 
stemmeberettigede medlemmer. Fuldmagter skal præsenteres til dirigenten og prøves inden 
generalforsamlingens begyndelse. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt et medlem anmoder 
herom.  

g) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle 
afstemninger afgøres ved simpelt flertal, med mindre disse vedtægter foreskriver andet. 
 

7. Vedtægtsændringer og opløsning af klubben 
a) Vedtagelse af ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling jf. § 6 og kræver 

mindst 2/3 flertal.  
b) Forslag om opløsning af klubben behandles ligeledes på en generalforsamling jf. § 6. Klubben 

kan dog ikke opløses, så længe mindst 10 medlemmer stemmer for dens beståen. Opløses 
klubben, skænkes evt. overskud og formue til fremme af kajaksport i Fredensborg kommune, 
subsidiært velgørende formål. 
  

8. Bestyrelsen 
a) Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt én suppleant, der deltager i bestyrelsens møder uden 

stemmeret, med mindre et bestyrelsesmedlem har meddelt forfald. 
b) Medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen jf. § 6, og senest 30 dage herefter 

træder bestyrelsen sammen, og dokumenter, herunder referat, fra generalforsamlingen lægges 
på klubbens hjemmeside umiddelbart herefter. Afgår formand eller kasserer uden for en 
generalforsamling, udpeger bestyrelsen en substitut herfor og indkalder til generalforsamling. 

c) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder årsplan inden udgangen af 
marts for aktiviteter, som offentliggøres på klubbens hjemmeside. 

d) Der føres protokol over bestyrelsesmøder samt de vigtigste begivenheder inden for klubben. 
Protokollen dokumenterer trufne beslutninger, underskrives af mødedeltagerne og 
offentliggøres på klubbens hjemmeside. Medlemmer kan være observatører i 
bestyrelsesmøder. 

e) Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst 3 medlemmer, hvoraf den ene er formanden. 
Bestyrelsen beslutninger træffes ved stemmeflerhed, dog er formandens stemme afgørende 
ved stemmelighed.  

f) Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for 
i. Vedtægter  

ii. Budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse, 
iii. Medlemskartotek samt registrering af beholdning af forskellige aktiver og forsikring 

heraf, om nødvendigt, 
iv. Sikre fremdrift af klubben i overensstemmelse med lagte planer og beslutninger, 
v. Koordinere arbejde, der udføres af udpegede medlemmer, 
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vi. Interne regler jf. § 11 og indarbejdelsen af DKF’ og DGI’s regler heri, 
vii. Afholde generalforsamlinger jf. § 6, 

viii. Alle medlemsforhold jf. § 5, og 
ix. Behandling af medlemmernes personoplysninger. 

g) Bestyrelsen kan tildele gratis status som medlem i samme kalenderår til personer, firmaer, 
organisationer eller foreninger, der bidrager med hjælp, støtte, undervisning, som ambassadør 
eller andet.  
 

9. Klubbens hæftelse, forpligtelse af klubben og tegning 
a) Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue, og der 

påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for klubbens forpligtelser. 
b) Bestyrelsen kan kun med generalforsamlingens vedtagelse som en vedtægtsændring jf. § 7a) 

forpligte klubben med gældsstiftelse og pantsætning. 
c) Klubben tegnes som følger: 

i. I sager om forbrug op til 1000 kr. af kassereren, 
ii. I sager om forbrug over 1000 kr.  af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af ét 

bestyrelsesmedlem og formanden i forening. 
d) Bestyrelsen kan tillige skriftligt meddele særlig fuldmagt til udpegede medlemmer. Fuldmagten 

skal beskrive, hvilket formål fuldmagten tjener, og fastsætte relevant begrænsning i som 
minimum tid og beløbsstørrelse.  
 

10. Organisering i områder og forretningsudvalg 
a) Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg med områdeansvarlige, der dækker områderne: 

Kajakchef, personel, træning, materiel, aktiviteter, kommunikation, leverancer, økonomi, 
sikkerhed og dataansvar. De områdeansvarlige udpeges af bestyrelsen blandt medlemmerne, 
og deres arbejde og leverancer fremgår af retningslinjer for forretningsudvalget. 

b) Retningslinjer for forretningsudvalget udarbejdes af bestyrelse, hvis muligt i samarbejde med 
de områdeansvarlige, og vedtages af bestyrelsen. Retningslinjerne beskriver ansvarsområderne 
og lægges på klubbens hjemmeside, så medlemmer i øvrigt kan orientere sig om klubbens 
arbejde, hvem der kan kontaktes, og hvordan medlemmerne kan blive en del af klubbens 
arbejde. 

c) Bestyrelsen sikrer, at der til enhver tid er udpegede medlemmer til ansvarsområderne, og at de 
har modtaget instruktion herfor, også på skrift. En områdeansvarlig må videredelegere 
ansvarsområdet i forbindelse med ferie og lignende. Ved fratrædelse varetager bestyrelsen 
ansvarsområdet indtil genbesættelse, idet alle områder skal have en områdeansvarlig. 

d) Forretningsudvalgets arbejde er kontinuerligt og ændres kun gennem bestyrelsens løbende 
tilrettelser og udpegninger.  
 

11. Interne regler 
a) Bestyrelsen godkender og offentliggør på klubbens hjemmeside reglementer, herunder som 

minimum regler for:  
i. Ro-sikkerhed, herunder frigivelse af roere samt instruktion for ro-vagter, 

ii. Ro-reglement for både sommer og vinter, 
iii. Anvendelse af materiel, og 
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iv. Kajakstativer 
 

12. Økonomi, regnskab og revision 
a) Regnskabsåret følger kalenderåret.  
b) Den på generalforsamlingen valgte revisor har til en hver tid ret til at efterse beholdninger, 

bogføring m.m. I løbet af februar måned reviderer revisor det forudgående års regnskab ved at 
påse, at beholdningerne er til stede, ligesom revisor foretager sædvanlig regnskabsmæssig 
revision og vurdering af udgifters overensstemmelse med klubbens formål og bestyrelsens og 
generalforsamlingens beslutninger. Revisor forsyner regnskabet med passende påtegning. 

c) Klubbens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut. Tegningsretten i §9 c) gælder for 
udgiftsdispositioner over kontoen. 

 

 

13. Underskrifter 
 
Dato: ________- ________- ________ 
 

 
 
 
 
 
Referent 

 
 
 
 
 
Formand 

 
 
 
 
 
Kasserer 

 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 

 
 

14. Ændringer 
 

Version Dato Beskrivelse af ændringer Vedtaget på 
generalforsamling 

1 29-01- 2018 Nyoprettet dokument N/A 

2 02-02-2018 Tilrettet til enkeltmedlemskabstype N/A 

3 04-05-2018 Tilpasser efter møde 04-02-2018 og xx-02-2018 
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med kommunen 

 
 

 

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling 9. februar 2018 sammen med stiftelsesdokument 
af samme dato 

Slut på vedtægter  
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