
 
 

Vedtægter for Roklubben ARA 
 
§ 1 Navn og hjemsted 
Foreningens navn er ROKLUBBEN ARA. Dens hjemsted er Århus kommune. 
 
§ 2 Formål 
Roklubben ARAs formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke rosport og andre 
idrætsaktiviteter. 
 
§ 3 Medlemskaber 
Roklubben ARA er medlem af DIF og DFfR og er undergivet disses love og bestemmelser. 
 
§ 4 Optagelse af medlemmer 
Som aktivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som 
aktivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 13 til 18 år. Passive 
medlemmer kan optages af bestyrelsen. 
Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre eller værge. Hvis fysikken taler 
for det, kan bestyrelsen dispensere fra aldersgrænsen. 
Optagelse af aktive medlemmer kan kun ske ved udfyldelse af foreningens indmeldelsesblanket. 
Nye aktive medlemmer skal have udleveret klubbens love og vedtægter. 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvor beslutning 
afgøres ved simpelt flertal. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for 
diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer har rettigheder som aktive 
 
§ 5 Kontingent 
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
Kontingent opkræves kvartalsvis forud. Kontingent betales senest den 15. april og den 15. juli. 
For passive medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud. Kontingent betales senest den 15. 
april. 
Medlemmer, der er i kontingentrestance, nægtes adgang til bådene, og deres navne slås op i 
bådehuset. 
 
§ 6 Udmeldelse og eksklusion 
Til udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til kassereren med mindst 14 dages varsel, og at det 
pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen 
finder sted. Medlemmet har ret til skriftlig bekræftelse. 
Når et medlem er i kontingentrestance udover to måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages 
varsel skriftligt ekskludere vedkommende. Ingen personer, som er i kontingentrestance, kan 
optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem eller en organisation, når særlige forhold giver anledning 
hertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit 
forsvar. Vedkommende kan kræve, at spørgsmål om eksklusion afgøres på førstkommende 
ordinære generalforsamling. Bestyrelsens beslutning om eksklusionen står ved magt indtil 
generalforsamlingen eventuelt træffer anden beslutning. 



 
 

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende 
medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom 
vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal 
optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutninger vedrørende 
eksklusion kræver absolut flertal. 
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som 
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves absolut flertal. 
 
§ 7 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste 
myndighed i foreningens anliggender. 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar eller februar, indkaldes med 
mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til medlemmerne. ARA-NYT eller E-mail accepteres 
som skriftlig meddelelse. Hvis E-mail benyttes skal medlemmer uden E-mail adresse, indkaldes pr. 
brev. 
Dagsorden bekendtgøres af formanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse ved 
synligt opslag i bådhallen. 
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i 
dagsordenen. 
Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Stemmeret kan kun 
udøves ved personligt fremmøde. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst en femtedel af samtlige stemmeberettigede 
er mødt. Passive medlemmer kan uden stemmeret, men med taleret, overvære 
generalforsamlingen. 
 
§ 8 Dagsorden for generalforsamling 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
1) Valg af dirigent 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4) Fastsættelse af kontingent 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Valg af formand 
7) Valg af kasserer 
8) Valg af yderligere fem bestyrelsesmedlemmer 
9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
10) Valg af to revisorer 
11) Valg af to revisorsuppleanter 
12) Valg af udvalg 
13) Eventuelt 
  



 
 

§ 9 Ledelse af generalforsamling 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 
generalforsamlingen. 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved absolut flertal, undtaget herfra er lovændringer 
jvf. § 15. Absolut flertal forstås som over halvdelen af de afgivende stemmer. Blanke stemmer 
regnes som ugyldige. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra et stemmeberettiget 
medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå 
skriftligt. 
Skal der stemmes mellem flere konkurrerende forslag eller ændringsforslag afklares først gennem 
en eller flere afstemninger med relativt flertal, hvilket forslag eller ændringsforslag der skal til 
endelig afstemning. Ved relativt flertal forstås flest stemmer. 
Der kan stilles ændringsforslag til indkomne forslag. Ændringsforslag skal ligge inden for rammerne 
af hovedforslaget. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne 
optages i det omfang dirigenten bestemmer. 
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 
mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er 
fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2 
I tilfælde af, at den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til 
ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter. denne er da beslutningsdygtig uanset de 
fremmødtes antal. 
 
§ 11 Bestyrelse 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne 
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt yderligere fem medlemmer. Formanden 
vælges på lige år, og kassereren på ulige år. De øvrige medlemmer vælges for et år ad gangen på 
den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 
Såfremt en eller flere poster ikke kan besættes, kan den/de stå ledige til næste ordinære 
generalforsamling. 
Den etablerede bestyrelse fordeler den/de manglende posters opgaver imellem sig og offentliggør 
snarest den vedtagne arbejdsfordeling. 
 
§ 12 Kendskab til love og vedtægter 
Bestyrelsen udarbejder klubreglement, som enhver ubetinget må rette sig efter. Klubreglementet 
kan ændres så ofte bestyrelsen finder der nødvendigt. Klubreglementet opslås i klubhuset. 
  



 
 

§ 13 Økonomi og regnskab 
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. 
Bestyrelsen kan ikke foretage nyanskaffelser eller disponere over bevillinger, der overstiger kr. 
20.000 uden en generalforsamlingsbeslutning. 
Bestyrelsen er pligtig til at føre følgende bøger: 
Medlemsprotokol 
Forhandlingsprotokol 
Kassebog 
Rokort 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Bestyrelsen skal inden generalforsamlinmgen afgive driftsregnskab for det foregående år og status 
pr. 31. december til revisorerne. 
Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal 
være forsynet med revisorernes påtegning. 
Driftsregnskabet er fremlagt for medlemmerne en halv time før generalforsamlingen afholdes. 
 
§ 14 Revisorer 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og to 
revisorsuppleanter, jvf. § 8. 
Revisorerne skal hvert år inden 1. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at 
beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 
§ 15 Ændring af love 
Forandringer af nærværende love kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget vedtages 
med kvalificeret flertal. 
Ved kvalificeret flertal forstås minimum 2/3 af de afgivende stemmer. 
 
§ 16 Opløsning af foreningen 
Såfremt foreningen ophører med at eksistere, hvilket kun kan ske, hvis det aktive medlemstal er 
under ti personer, nedsættes et tremandsudvalg af bestyrelsen, som på bedste måde skal realisere 
foreningens ejendom. 
Eventuelt overskud må kun anvendes til fremme af rosporten i Sydjysk kreds. 
 


