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           Nyborg Roklub er stiftet 16/9 - 1907 

        §1. Klubbens formål og tilhørsforhold 

1. Klubbens navn er Nyborg Roklub, og klubben er hjemmehørende i Nyborg.  
2. Klubbens formål er at udbrede interessen for og dyrke rosport.  
3. Klubben er en lokalforening under Dansk Forening for Rosport og således 

underkastet love, reglementer og generalforsamlingsbeslutninger fra forbund.  
4. Klubben er medlem af DGI. 
 

        §2. Klubbens medlemmer 

1. Som aktive ungdomsroere optages 12 til 17 årlige personer. 
2. Som aktive seniorroere optages personer, der er fyldt 18 år. 
3. Som passive medlemmer kan alle tidligere aktive medlemmer optages, samt andre 

efter bestyrelsens godkendelse. 
 

        §3. Indmeldelse og kontingent 

1. Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretæren. 
2. Ved indmeldelse som aktiv roer afgives skriftlig erklæring om 300 meters 

svømmefærdighed. For ikke-myndige personer underskrives erklæring af forældre 
eller værge. Ny indmeldte skal inden næste standerhejsning aflægge 300 meters 
svømmeprøve for bestyrelsens repræsentant. 

3. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 
4. Aktivt kontingent betales i kvartalsvise rater, passivt kontingent betales halvårligt. 
5. Seniorer der er fyldt 65 år, betaler 3/4 kontingent  
6. Roere på 12-17 år betaler ½ kontingent. 
7. Studerende kan efter forevisning af gyldigt studiekort søge om at betale 2/3 

kontingent. 
8. Kontingentrestance medfører udelukkelse af klubben. Eventuel genoptagelse sker 

efter bestyrelsens skøn og mod betaling af restancen. 
9. I den udstrækning, der er ledige pladser i kajakskuret – dvs. når alle roklubbens 

kajakker er placeret, kan disse udlånes til privat/egne kajakker. 
• Den enkelte kajakejer skal være aktivt medlem af roklubben. 
• Tilladelsen gives for et år ad gangen regnet fra 

generalforsamlingsdatoen.  
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        §4. Klubbens drift 

1. Kun klubbens aktive medlemmer har ret til at benytte klubbens både og motionsrum. 
Bestyrelsen kan dispensere fra dette. 

2. Klubben fører medlemskartotek, kassebog, forhandlingsprotokol og ro journal. 
3. Bestyrelsen fastsætter roreglement, langtursreglement og ordensreglement. Al 

roning og færden i klubben skal ske i overensstemmelse med disse reglementer, 
som skal være opslåede eller fremlagte i klubben. 

4. Et medlem, der handler mod klubbens love eller reglementer eller på anden måde 
skader klubben eller dens omdømme, kan af bestyrelsen udelukkes af klubben. Den 
udelukkede kan forlange beslutningen forelagt førstkommende generalforsamling til 
afgørelse 

        §5. Bestyrelsen og dens arbejde 

1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. I ulige år vælges formand og 1 
bestyrelsesmedlem og i lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle 
vælges for 2 år ad gangen.  

 

I ulige år vælges:  

• Formand  
• 1 stk. bestyrelsesmedlem 

 

 

I lige år vælges: 

• Kasserer  
• 2 stk. bestyrelsesmedlemmer 

 

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og roleder.  
3. De valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne. 
4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. 
5. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
6. Bestyrelsen er selvsupplerende med op til to medlemmer indtil næste 

generalforsamling. Indtrådte bestyrelsesmedlemmer er på valg ved førstkommende 
generalforsamling. Formands- og kassererposten kan ikke konstitueres ved de 
bestyrelsesmedlemmer, der er indtrådt ved selvsupplering. 

7. Til at varetage forskellige praktiske opgaver i klubben nedsættes et antal udvalg. 
Udvalgene er selvsupplerende. 
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        §6. Generalforsamlingen 

1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset 
fremmødet. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal - se dog yderligere krav i § 8 & 
9. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. 

2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Forslag som ønskes 
behandlet, indleveres til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen, og 
offentliggøres i klubhuset og nyhedsbrev senest 4 dage før generalforsamlingen.  

3. Stemmeret til generalforsamlingen har alle fremmødte, aktive roere fra det fyldte 15. 
år. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive, personlig myndige roere. Alle valg til 
bestyrelsen foregår ved håndsoprækning - dog skriftligt, hvis blot et medlem kræver 
det - og valget gælder for 2 år. 

4. Ordinær generalforsamling afholdes i februar eller marts måned. 
5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det tjenligt, eller 

når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det, med 
angivelse af ønsket dagsorden. 
 

6. Dagsorden for ordinær generalforsamling: 
a. Valg af dirigent 
b. Formanden aflægger beretning 
c. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab 
d. Kasseren fremlægger et budgetforslag for det kommende år 
e. Indkomne forslag 
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
g. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
h. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
i. Fremtidigt arbejde 
j. Eventuelt 

 
7. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling: 

a. Valg af dirigent 
b. Indkomne forslag 
c. Eventuelt 

 

        §7. Klubbens økonomi 

1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
2. Klubbens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 
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§8. Tegning og hæftelse 
 

1. Foreningen tegnes af formanden. Ved alle større økonomiske dispositioner kræves 
underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse altid 
godkendes af generalforsamlingen.  

2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, som påhviler foreningen.  
 

§9. Lovændring 
 

1.  Ændring af disse love foretages, hvis der på en generalforsamling er 2/3's flertal 
herfor. 

        §10. Klubbens opløsning 

1. Hvis det bliver nødvendigt at opløse klubben, indkaldes til generalforsamling 
desangående. For opløsning kræves 3/4's flertal. Generalforsamlingen nedsætter 
herefter et udvalg, som skal ordne klubbens mellemværender og realisere dens 
aktiver. Et eventuelt overskud båndlægges til fordel for en eventuel senere roklub 
under DFfR. i Nyborg.  

 

 


