Vedtægter for Kano og Kajakklubben Limfjorden
Gældende fra d. 01. marts 2011
§1
Klubbens navn og formål
a. Klubbens navn er: KANO & KAJAKKLUBBEN LIMFJORDEN.
b. Klubben er hjemmehørende på adressen:
Thistedvej 112
9400 Nørresundby
c. Dens formål er at fremme kano og kajaksporten ved at arrangere og deltage i kaproning og turroning.
§2
Optagelse af medlemmer
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.
a. Som aktiv børneroer optages børn under 10 år, som er børn af aktive roere.
Der afgives attest for st barnet kan svømme mindst 100 m..
b. Som aktivt medlem optages enhver, der er fyldt 10 år, og afgiver attest for at kunne
svømme mindst 600 m.
Alle under 18 år aflægger svømmeprøve hvert år.
c. Som passivt medlem optages enhver. Passivt medlemskab giver ikke stemmeret til
klubbens generalforsamling, ikke ret til at anvende klubbens materiel eller ro fra
klubben.
§3
Sikkerhed
Klubbens sikkerhedsregler følger til enhver tid de gældende regler for DKF.
§4
Vinterroning
a. Der er tale om vinterroning
1) I perioden 1. oktober til 1. maj
2) Når vandet er under 10˚C
b. Vinterroning er for erfarne roere. I vinterroningsperioden er der påbudt brug af rednings/svømmevest.
c. Vinterroningen foregår inden for et via opslag i klubben nærmere angivet område.
I øvrigt gælder følgende:
1) Man skal være minimum 2 personer, svarende til 2 både.
2) Bestyrelsen kan dispensere fra punkt 1.
§5
Kontingent
a. Medlemmer har pligt til forud rettidigt at indbetale kontingent.
b. For eventuelle restancer vil der blive opkrævet rykkergebyr.
c. Ved fortsatte restancer og anden gæld til klubben, kan bestyrelsen tilbageholde de pågæl-

1

dendes kano-/kajakker og andre ejendele, kano-/kajaksporten vedrørende.
d. Kontingentrestancer udover 3 måneder medfører tab af medlemsret.
§6
Mærkning og vedligeholdelse
a. både ejet af klubben, skal være mærket med klubbens navn/logo.
Klubbens både skal ligeledes være mærket med angivelse af sværhedsgrad og nr.
b. Private både og udstyr skal være mærket med tydeligt navn og medlemsnummer.
Både og udstyr der ikke er mærket sælges ved en årlig auktion.
c. Private både og udstyr der ikke er ordentligt vedligeholdt, kan af bestyrelsen beordres
istandsat eller fjernet fra klubbens område.
§7
Klubbens både og materiel
a. Må ikke medbringes på ture uden bestyrelsens tilladelse.
b. Bestyrelsen kan forbeholde et antal kajakker til aktive trænende eller andre.
§8
Medlemspligter
Medlemmer er forpligtet til:
a. At deltage i forefaldende arbejde i klubben.
b. Udvise en adfærd, således klubben fremstår rydelig og velholdt i det daglige.
§9
Alkohol- og rygepolitik
a. Øl, vin og spiritus er uforenelig med klubbens daglige virke og må derfor ikke nydes på
klubbens område.
b. Bestyrelsen kan ved klubarrangementer dispensere fra dette.
c. Rygning er ikke tilladt i klubbens lokaler.

a.

b.
c.
d.

§ 10
Bestyrelsen
Klubben ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand, en
kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år af gangen, samt 3 suppleanter,
der vælges for et år af gangen.
Første suppleanten deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.
Revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen, som er klubbens øverste myndighed.
Såfremt det ikke er muligt, at vælge en kasserer på klubbens generalforsamling, kan denne
post varetages af en person udenfor bestyrelsen.
Er dette tilfældet, vil valg af kasserer på ulige årstal erstattes af valg af et bestyrelsesmedlem.
Såfremt kassererposten er besat af en person udenfor bestyrelsen, har bestyrelsen samlet
ansvar for økonomien og formanden har den daglige kontakt med den fungerende kasserer.
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e. Bestyrelsen har til enhver tid fuld rådighed over klubbens midler, også til betaling af evt.
opstået gæld. Klubbens aktiver hæfter alene for klubbens eventuelle gæld.
f. Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende gange uden gyldig grund, indtræder suppleanten.
g. Den til enhver tid siddende formand og kasserer har tegningsret over klubbens midler og
aktiver.
§ 11
Generalforsamling
a. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned og indkaldelsen skal
være medlemmerne i hænde senest 14 dage før.
b. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling:
 Når den finder det nødvendigt.
 Når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, skriftligt fremsender motiveret begæring derom.
c. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 12 år (jvf. § 2 punkt. b), der ikke har
kontingentrestance.
d. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag vil være tilgængelige i klubben senest 3 dage før generalforsamlingen.
e. Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger er:
Lige årstal:
1. Formalia:
a. Velkomst
b. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Formanden aflægger beretning.
 Udvalgene supplerer
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og budget.
a. Under dette punkt fremlægger bestyrelsen forslag til kontingent
4. Behandling af indkomne forslag.
a. Under dette punkt nedsættes klubbens udvalg
5. Valg af:
a. Formand.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer.
c. 3 suppleanter.
d. 2 revisorer og 1 suppleant.
e. Ansvarlige/formænd for klubbens udvalg
6. Eventuelt
Ulige årstal:
1. Formalia:
a. Velkomst
b. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Formanden aflægger beretning.
 Udvalgene supplerer
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og budget.
a. Under dette punkt fremlægger bestyrelsen forslag til kontingent
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4. Behandling af indkomne forslag.
a. Under dette punkt nedsættes klubbens udvalg
5. Valg af:
a. Kasserer eller ordinært bestyrelsesmedlem
b. 2 bestyrelsesmedlemmer.
c. 3 suppleanter.
d. 2 revisorer og 1 suppleant.
a. Ansvarlige/formænd for klubbens udvalg
6. Eventuelt
§ 12
Ændring af vedtægter
a. Ændring af vedtægter kan kun ske, når de vedtages på 2 lovligt indkaldte og på hinanden,
med mindst 14 dages mellemrum, følgende generalforsamlinger.
b. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for, for at en ændring er vedtaget.
§ 13
Opløsning af klubben
Hvis klubben nedlægges, tilfalder eventuelle aktiver ungdomsarbejdet i Nørresundby.
§ 14
Generelt
a. Klubbens vedtægter, ordensreglement og D.K.F.’s vedtægter skal til enhver tid følges af
alle medlemmer.
b. Medlemmer, der ikke opfører sig på en for klubben værdig måde eller på anden vis virker
generende på udviklingen af et godt kammeratskab i klubben, kan af bestyrelsen idømmes
karantæne for kortere eller længere perioder, og i særligt grove tilfælde helt udelukkes.
c. Udelukkes et medlem, har denne ret til at få prøvet udelukkelsen på først kommende generalforsamling.

Vedtægter ændret på den ordinære generalforsamling d. 08. februar 2011 og på ekstraordinær generalforsamling d. 01. marts 2011.

Flemming Grønborg
Formand

Vibeke Høgh
Næstformand

Steffen Martens
Bestyrelsesmedlem

Flemming Jensen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Sørensen
Bestyrelsesmedlem
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