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Klubbens navn 
§ 1 

Klubbens navn er: Nordborg Roklub, og dette navn skal benyttes i alle offentliggørel-
ser, anmeldelser og meddelelser fra klubbens side. 
 
 
Formål 

§ 2 
Klubbens formål er udøvelse af rosport samt at vedligeholde svømmefærdigheder. 
 
 
 
Stander/robeklædning 

§ 3 
Klubbens stander består af en rød sekstakket stjerne med en dobbelt blå bølgelinie på 
hvid bund. Rodragten består af marineblå shorts og hvid bluse med klubbens navn og 
logo. Til rodragten hører tillige en overtræksdragt med klubbens logo og navn. 
 
 
Optagelse 

§ 4 
Medlemmer fra 10-24 år optages i ungdomsafdelingen. Indmeldelsesblanketten skal 
underskrives af forældre eller værge såfremt personen ikke er myndig. Personer over 
25 år optages i seniorafdelingen.  Passive medlemmer har ret til at deltage i klubbens 
aktiviteter, dog ikke i roning og svømning. Som børnemedlemmer optages personer 
under 10 år, hvor mindst 1 forælder er medlem. Børnemedlemmer har ret til at deltage i 
klubbens aktiviteter.                                               
 
Optagelse af en person, der tidligere har været medlem af Nordborg Roklub, kan kun 
ske, hvis vedkommende ikke tidligere har været i restance mht. kontingent, og i øvrigt 
ikke har misligholdt sit medlemskab af klubben i den tidligere medlemsperiode. 
 
Overflytning af medlemskab fra anden roklub: Ro rettigheder opnået i en roklub kan 
ikke umiddelbart overføres til Nordborg Roklub med mindre der foreligger overflyt-
ningsbevis fra den fraflyttede klub.  -  Bestyrelsen kan dispensere herfra. 
 
 
 

§ 5 
Ønsker nogen optagelse i klubben, må vedkommende aflevere  en udfyldt indmeldel-
sesblanket. Kopi af love, klubhåndbog og roreglement udleveres. For nye medlemmer 
skal dette ske senest  ved tredje fremmøde.  Såfremt man ikke senest 14 dage efter har 
modtaget skriftligt begrundet afslag om optagelse fra bestyrelsen, er man optaget. 
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§ 6 

Det bestemmes af bestyrelsen, hvem der kan optages i klubben; - dog kan den, hvis 
optagelse er nægtet af bestyrelsen, indanke spørgsmålet om optagelse for en ekstraordi-
nær generalforsamling, der skal afholdes senest 14 dage efter, at skriftlig begæring her-
om er tilstillet bestyrelsen. Såfremt  2/3 af de mødte og repræsenterede stemmer ikke 
stemmer for optagelsen, er denne nægtet. 
 
 
Ind- og udmeldelse 
 

§ 7 
Indmeldelsen er bindende, indtil skriftlig udmeldelse til kassereren foreligger. Udmel-
delse  skal ske med 1 måneds varsel til forfaldsdato. Ved genoptagelse af medlemsska-
bet inden for et år er udmeldelsen ugyldig. 
 
Fra de to sidste bestemmelser angående ind- og udmeldelse kan bestyrelsen i særlige 
tilfælde dispensere. 
 
 
Kontingent 
 

§ 8 
Kontingentet reguleres efter prisindekset eller efter indstilling fra generalforsamlingen.  
 
 

§ 9 
Kontingentet for aktive opkræves kvartalsvis med forfald 1. maj, 1. august, 1. novem-
ber og 1. februar. For passive sker opkrævningen helårligt. 
 
Er kontingentet ikke betalt ved et kvartals slutning, overføres dette til det følgende 
kvartal. Sker betalingen ikke herefter, slettes vedkommende som medlem og indberet-
tes til Dansk Idræts Forbund. 
 
Kontingentnedsættelse kan bevilges til uddannelsessøgende uden løn, samt i særlige 
tilfælde til økonomisk svagt stillede medlemmer. 
 
Eksklusion 
 

§ 10 
Eksklusion af anden grund end gæld kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning 
med kvalificeret majoritet (2/3 af de mødte og repræsenterede stemmer). 
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Bestyrelsen 
 

§ 11 
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær, rochef og  øvrige 
medlemmer. 
 
Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer fin-
der det hensigtsmæssigt. 
 
Arbejdsopgaver fremgår af klubhåndbogen. 
 
 
Generalforsamlingen 
 

§ 12 
Generalforsamlingen har - indenfor de i loven afstukne rammer - den øverste myndig-
hed indenfor klubben. 
 
Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med en uges varsel, jfr. dog undtagelsen 
i § 15, for såvidt generalforsamlingen holdes i rosæsonen, ved opslag i klubhuset, an-
nonce i en af de lokale aviser, samt skriftlig meddelelse til samtlige aktive og halvpas-
sive medlemmer. Udenfor rosæsonen kun ved bekendtgørelse på de to sidstnævnte må-
der. 
 
Stemmeberettigede ved generalforsamlingen og valgbare til bestyrelsen er kun med-
lemmer over 18 år. Passive medlemmer har ingen stemmeret.    
 
Stemmer på generalforsamlingen kan afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til 
et andet stemmeberettiget medlem dog således, at ingen kan møde med mere end 2 
fuldmagter. 
 
Hvor intet andet er angivet, sker beslutninger ved simpel flertal. 
 
VALG AF BESTYRELSE:  
Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige år og kassere-
ren i ulige år. 
 
Efter at formanden eller kassereren, afhængig af, hvem der er på valg, er valgt, vælges 
resten af  bestyrelsen ad 3 omgange således, at der ved første valg vælges rochef, ved 
andet valg sekretær og ved tredje valg de øvrige medlemmer. Disse vælges alle for 1 år 
ad gangen. 
 
De 2 suppleanter og de 2 revisorer vælges for 1 år ad gangen. 
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Alle personvalg mellem flere kandidater sker ved skriftlig afstemning. 
 
Personer, der stiller op til valg, og ikke er tilstede på generalforsamlingen, skal indsen-
de skriftlig accept på, at de modtager valg. 
 

 

Ordinær generalforsamling 
 

§ 13 
Den ordinære generalforsamling afholdes hver februar måned med følgende dagsorden: 
 

Valg af dirigent 
Aflæggelse af beretning for det forløbne år. 
Forelæggelse af regnskabet til godkendelse. 
Indkomne forslag. 
Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson. 
Valg af formand eller kasserer, jfr. §11 og §12. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. §11 og §12. 
Valg af 2 suppleanter. 
Valg af 2 revisorer. 
Eventuelt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde SE-
NEST DEN 20. JANUAR. 
 
Indkomne forslag skal sendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalfor-
samlingen. 
 
Der vil blive afholdt skriftlig afstemning såfremt enten et bestyrelsesmedlem, general-
forsamlingens dirigent eller fem stemmeberettigede medlemmer ønsker det. 
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Ekstraordinær generalforsamling 
 

§ 14 
Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til en ekstraordinær generalforsamling og 
er forpligtet hertil, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det 
samt i henhold til  § 6. 
 
 
Lovændringer 
 

§ 15 
Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtig, når mindst 
1/3 af de stemmeberettigede er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke 
tilfældet, skal der inden 14 dage indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 
dages varsel og  indeholdende samme dagsorden, ved hvilken generalforsamlingen i 
ethvert tilfælde er beslutningsdygtigt. Til vedtagelse af lovændringer kræves der mindst 
2/3 af de mødte og repræsenterede stemmer. 
 
 
Reglement 
 

§16 
Bestyrelsen har pligt til at udarbejde et reglement for den daglige benyttelse af klub-
bens materiel og vedligeholdelsen heraf. Reglementet skal som minimum indeholde 
bestemmelser for opnåelse af roret i de bådtyper klubben råder over samt tilhørende 
styrmandsrettigheder. Reglementet kan endvidere indeholde bestemmelser om 
”pligttimer” til vintervedligeholdelse af både m.m.  
 
 
Overtrædelse af reglementet 
 

§ 17 
Medlemmerne må i et og alt rette sig efter det, af bestyrelsen, vedtagne reglement og 
andre bestemmelser. Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen i grovere tilfælde formene 
ham/hende adgang til benyttelse af materiellet og bådehuset for et nærmere fastsat tids-
rum. I særlige tilfælde kan bestyrelsen, hvis den finder det nødvendigt, indstille den 
pågældende til eksklusion på den førstkommende generalforsamling, jfr. dog §10. 
 
Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagt-
somhed foranlediger skade eller tab af klubbens materiel, er vedkommende, efter besty-
relsens beslutning herom - erstatningspligtig overfor klubben. 
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Regnskab 
 

§ 18 
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 
 
 
 
Klubbens gæld 
 

§ 19 
For klubbens gæld hæfter den til enhver tid siddende bestyrelse overfor kreditor under 
solidarisk medansvar af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Ved køb, salg og 
pantsætning af fast ejendom, tegnes NORDBORG ROKLUB af den til enhver tid sid-
dende bestyrelse, når den har generalforsamlingens samtykke. Afstemning sker efter 
samme regler som lovændringer jfr. § 15 
 
 
 
Ophævelse 
 

§ 20 
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål særlig indkaldt 
generalforsamling, ved hvilken 2/3 af klubbens medlemmer skal være til stede og der 
kræves 5/6 af stemmerne til en afgørelse. 
 
Er der ikke et tilstrækkeligt antal stemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling 
14 dage senere hvor da beslutningen med ovennævnte flertal kan tages uanset de frem-
mødte stemmers antal. 
 
I tilfælde af klubbens opløsning og realisation af klubbens bygning, materiel m.m., skal 
det indkomne beløb, efter klubbens evt. gæld er betalt, indsættes på en konto i et af 
byens pengeinstitutter. Denne konto opbevares af DFfR, og det på kontoen indsatte 
beløb  plus renter må kun anvendes til start af ny roklub på Nordals (tidligere Nordborg 
kommune). -  Den nystartede klub skal være medlem af DFfR. 
 



8 
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