RIBE ROKLUB
Erik Menveds Vej 16, 6760 Ribe
Medlem af DfFR og DKF under DIF

Vedtægter for Ribe Roklub
Gældende version med ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 19. november 2020.

§1
Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er
rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) samt udenfor ro sæsonen – at dyrke anden idræt, såsom gymnastik, svømning og lign.
Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.
§2
Som medlem kan optages enhver person, der har interesse i klubbens formål og vil overholde klubbens
vedtægter. For medlemmer under 18 år skal forældre/værge godkende indmeldelsen. For at opnå frigivelse
(roning uden ledsagelse) skal man være fyldt 12 år.
Frigivne medlemmer, der ror en bådtype henhørende under Dansk Forening for Rosport, må kunne
dokumentere at kunne svømme mindst 300 meter. Ønsker man at ro på Vadehavet kræves, at man kan
dokumentere at kunne svømme mindst 600 meter.
Frigivne medlemmer, der ror en bådtype henhørende under Dansk Kano & Kajakforbund må kunne
dokumentere at kunne svømme mindst 600 meter.
Som støttemedlem kan optages enhver, der interesserer sig for klubben. Støttemedlemmer har ikke
stemmeret på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan udpege æresmedlemmer.
Til opnåelse af sølvåre kræves roet 1000 km på en sæson. Til opnåelse af guldåre kræves roet 1500 km på
en sæson.
Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens gæld. Foreningen hæfter alene med sin formue.
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§3
Enhver, der ønsker optagelse som aktivt medlem, skal oprette en profil på klubbens hjemmeside og derfra
melde sig ind i klubben. Dette gøres ved at tilmelde sig og betale online. Alternativt kan man melde sig ind
via klubbens kasserer.
§4
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Ribe Roklub har forskellige medlemskategorier med hver sin kontingentsats:
A-medlemmer:
Er klubbens mest aktive medlemmer, hvor der er reduceret kontingent for unge under 18 år, samt for
ældre over 65 år. Alle A-medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
B-medlemmer:
Er klubbens ikke helt så aktive medlemmer, som gerne vil deltage i klubbens øvrige aktiviteter som f.eks.
vinteraktiviteter. B-medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og må kun ro ved særlige
lejligheder (f.eks. standerhejsning og standerstrygning).
Støttemedlemmer:
Er medlemmer, som gerne vil støtte roklubben f.eks. tidligere roere. Støttemedlemmer har ikke stemmeret
på generalforsamlingen.
§5
Kun A-medlemmer, der har betalt kontingent, har ret til at benytte klubbens både. Gæster kan medbringes,
såfremt vedkommende er eller har været aktiv roer. For ikke medlemmer kan der arrangeres prøveture
efter aftale med rocheferne.
§6
Der kan indkaldes til medlemsmøder efter behov.
§7
Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommende modarbejder klubben eller gør sig skyldig i en opførsel,
der skader klubbens omdømme. Medlemmet kan indbringe eksklusionen for generalforsamlingen ved
skriftlig begæring herom til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Dato for afholdelse af
generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen og annonceres i klubbens kalender på hjemmesiden senest
ved standerhejsningen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til
vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger inden afholdelse af
generalforsamlingen. Generalforsamling og indkomne forslag varsles skriftligt med mindst 14 dage til
medlemmerne.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af
medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.
Bestyrelsen skal da skriftligt med 14 dages varsel og mindst otte dage fra modtagelsen indkalde til
generalforsamling.
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Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
§9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Regnskabet for det forløbne regnskabsår fremlægges og kommenteres
4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, herunder forslag til kontingent.
5. Valg:
a) Valg af fire bestyrelsesmedlemmer i lige år
b) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år
c) Valg af én ungdomsrepræsentant
d) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
f) Valg af medlemmer til Ribe Rosportscenters bestyrelse (1-2 medlemmer i henhold til
Rosportscentrets vedtægter)
g) Valg af 2 revisorer
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt
§ 10
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal A-medlemmer. Alle afgørelser,
herunder også beslutninger om vedtægtsændringer, træffes ved simpel stemmeflerhed. Hvert A-medlem
kan møde på generalforsamlingen med hver én fuldmagt fra ét A-medlem. Fuldmagterne afleveres på
opfordring af dirigenten, så snart denne er valgt.
Til beslutning om foreningens ophævelse kræves, at mindst halvdelen af A-medlemmerne og at mindst 2/3
af de fremmødte A-medlemmer stemmer for forslaget. Vedtages forslaget uden at disse betingelser er
opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages uanset antallet af
fremmødte A-medlemmer og med simpel stemmeflerhed. Vedtages ophævelse, vælger
generalforsamlingen en komité på fem medlemmer til at realisere klubbens aktiver og betale dens gæld.
Eventuelt overskud anvendes til idrætsformål – fortrinsvis indenfor rosporten i Ribe og omegn efter
bestemmelse af Esbjerg Idrætsråd.
§ 11
Klubbens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og fungerer indtil ny bestyrelse er valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, som senest finder sted
7 dage efter generalforsamlingen, således at den består af en formand, næstformand, kasserer samt en
rochef for hver bådtype. Opgaven med at være rochef kan af bestyrelsen uddelegeres til ét eller flere Amedlemmer, som ikke sidder i bestyrelsen. Derudover nedsætter bestyrelsen et passende antal udvalg og
vælger bestyrelsens repræsentanter til udvalgene.
§ 12
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst én gang i kvartalet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt tre bestyrelsesmedlemmer er
til stede.
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På hvert bestyrelsesmøde aflægger kassereren beretning over den økonomiske status og overslag over
indtægter og udgifter i den kommende tid.
Bestyrelsen fastsætter efter nyvalg i fornødent omfang en forretningsorden, der skal gælde for bestyrelsens
arbejde.
Beslutning om køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån, antagelse eller afskedigelse af personale
SKAL træffes af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvor punktet fremgår af dagsordenen.
§ 13
Klubben fører følgende journaler:
Medlemskartotek, regnskab, forhandlingsprotokol, rojournal og materialeoversigt. De af klubben førte
journaler kan ses på klubbens hjemmeside.
§ 14
Klubbens regnskabsår går fra 1/11 - 31/10.
Regnskabet skal være revideret og godkendt af bestyrelsen inden den årlige generalforsamling.
Kassereren forelægger det godkendte regnskab på generalforsamlingen sammen med en redegørelse for
klubbens aktuelle økonomiske stillingog bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det følgende år.
Roklubbens formue og likvide midler opbevares i et anerkendt pengeinstitut.
§ 15
Bestyrelsen udpeger instruktører. Frigivelse af nye roere samt styrmandsret gives af rocheferne.
§ 16
Reglement for benyttelse af klubbens materiel udarbejdes af materialeudvalget og rocheferne og
ophænges i klubhuset og kan ses på klubbens hjemmeside.
§ 17
Ethvert medlem er forpligtet til at følge klubbens sikkerhedsregler samt regler for benyttelse af klubbens
materiel. Sikkerhedsreglerne udarbejdes af rocheferne og godkendes af bestyrelsen. Der skal foreligge
særskilte regler for sommerroning, vinterroning samt roning på Vadehavet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. november 2020.
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