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Forslag til vedtægtsændring ved generalforsamling torsdag den 21. februar 2019
Bestyrelsen foreslår, at følgende vedtægts vedtagelser ændres i:
§ 6 stk. 1, linje 2 –sidste del - markeret med rødt, som foreslås bortfalde:
§ 6 Ordinær generalforsamling.
1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om vedtægtsændringer og ændringer i ro reglementet.

Bestyrelsen foreslår, at følgende vedtægts vedtagelser ændres i:
§ 8 stk. 8, sidste afsnit, i første linje markeret med rødt, som foreslås bortfalde:
§ 8 Afvikling af generalforsamling
1. Dirigenten vælges af forsamlingen og kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Dirigenten leder mødet og afgør med bindende virkning alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåden under hensyn til stk. 7, 8 og 9.
Formanden aflægger beretning til godkendelse.
2. Udvalgene aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren fremlægger endvidere budget for det kommende regnskabsår.
4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal
offentliggøres ved opslag i klubben og bør annonceres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Forslag fremsat under ”Eventuelt” kan ikke udmøntes i konkrete vedtagelser.
6. Stemmeret:
Alle aktive medlemmer over 15 år (uden kontingentrestance) og æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten udøves ved
personligt fremmøde.
Fuldmagt:
Aktive medlemmer uden kontingentrestance kan udøve deres stemmeret ved fuldmagt.
Ingen fuldmagtsbærer kan have mere end 2 fuldmagter.
Fuldmagter skal afleveres til dirigenten før generalforsamlingen.
8. Afstemning:
Almindelige afstemninger foretages ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning skal ske, hvis et medlem fremsætter ønske om det.
Kampvalg om bestyrelsesposter afgøres ved skriftlig afstemning.
Kun en generalforsamling kan ændre vedtægterne. En vedtægtsændring kræver, at 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer
for.

Ved ændring af ro reglement og andre forhold, end vedtægtsændringer, vedtages forslag med simpelt
flertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
9. Adgang og taleret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer (uden
kontingentrestance), samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
10. Regnskab og revision:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer.
Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
Uanmeldt revision:
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Kan foretages af de valgte revisorer med henblik på at konstatere tilstedeværelsen og placeringen af
klubbens midler.

Bestyrelsen foreslår, at følgende vedtægts vedtagelser ændres i:
§ 9 stk. 4, markeret med rødt, som foreslås bortfalde:
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.
1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om
det.
2. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
Sker indkaldelsen på medlemsinitiativ, skal mindst 18 af de initiativtagende medlemmer give fremmøde (personligt eller ved fuldmagt til en anden
rekvirent).
Indvarsling skal ske som for ordinær generalforsamling ved opslag i klubben og publicering på klubbens hjemmeside, dog er fristen kun senest 14 dage
før afholdelse af generalforsamlingen.
3. Afholdelse skal ske senest fire uger efter indvarsling.

4. Ved ændring af ro reglement og andre forhold, end vedtægtsændringer, vedtages forslag med
simpelt flertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

Motivation:
Bestyrelsen ønsker at ro reglementet skal være operationelt, og at reglementet skal være den
ansvarlige bestyrelses værktøj til, at kunne tilpasse ro reglementets gældende regler, til enhver
given situation, med øjeblikkelig indvirkning og varsel.
Eksempelvis skal bestyrelsen kunne handle øjeblikkeligt, ifald vejrliget er af en sådan karakter, at
roning uden monteret redningsvest skønnes uforsvarligt.
Forslaget gælder for følgende paragraffer ( §6 - §8 - §9 )
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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