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Kajakklubben Novas Love

revideret 7. november 2015

1. NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er kajakklubben ”Nova”, og dens hjemsted er Gentofte.

2. FORMÅL
Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende former ved at arrangere
fællesture, langture, konkurrencer etc.

3. MEDLEMMER
Klubbens medlemmer er dels aktive, der udøver alle medlemsrettigheder, dels passive, som
har ret til at deltage i klubbens møder og sammenkomster.
Æresmedlemmer henregnes til en af de to kategorier, alt efter om de driver kajaksport eller ej.

4. OPTAGELSE
Indmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem, og endelig optagelse finder sted på førstkommende
bestyrelsesmøde, såfremt bestyrelsen finder vedkommende egnet. Personer under 18 år skal
fremlægge skriftligt samtykke fra forældre eller værge.
Det er en betingelse for optagelse, at man kan godtgøre sin svømmefærdighed ved enten et
ikke over 1 år gammelt svømmebevis eller på anden af bestyrelsen godkendt måde. Distancen
er 600 meter.
Endvidere skal man skriftligt forpligte sig til at overholde klubbens love og reglementer samt
betale et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr.
Som passivt medlem kan optages personer, der interesserede i klubbens arbejde.
Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen.

5. KONTINGENT
Kontingentet for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales
senest 1. februar.
Juniorkontingentet er gældende til og med det år, vedkommende fylder 18 år.
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Æresmedlemmer er kontingentfri.
Ved indmeldelse efter 1. august kan bestyrelsen nedsætte kontingentet for det pågældende år,
dog maximalt med 50%.
Ikke-rettidigt indbetalte kontingenter opkræves med tillæg af omkostninger. Betaler et
medlem ikke sin skyld inden en af bestyrelsen (kassereren) fastsat frist, kan bestyrelsen bringe
medlemskabet til ophør. Derved fortaber klubben ikke retten til sit tilgodehavende.
Ønsker et medlem at blive optaget i klubben igen, betales restancen samt nyt indskud.
Såfremt medlemskabet bringes til ophør på grund af restance, har klubben ret til at inddrage
medlemmets båd og pagaj som hel eller delvis betaling for det skyldige kontingent.

6. SIKKERHEDS- OG ORDENSBESTEMMELSER
Medlemmerne skal overholde de af bestyrelsen fastsatte sikkerheds- og ordensregler.
Sikkerhedsbestemmelserne skal mindst opfylde DKF’s minimumskrav. Såfremt disse
bestemmelser overtrædes, kan bestyrelsen udelukke vedkommende fra at udøve
medlemsretten i et nærmere angivet tidsrum.
Hvis bestyrelsen af hensyn til sikkerhedsreglementet stiller krav til et medlem om svømmeeller entringsprøve, reparation af materiel osv. og bestemmer, at medlemmet ikke må ro,
forinden dette er opfyldt, må intet medlem hjælpe ham til at overtræde forbudet. Er der
opslået bekendtgørelse herom i lokalerne, kan bestyrelsen samtidig bestemme, at ethvert
medlem efter evne skal søge at hindre medlemmet i at overtræde bestemmelsen. Det medlem,
der ikke retter sig herefter, kan idømmes karantæne.
Medlemmerne er forpligtede til at gøre sig bekendt med de af bestyrelsen opslåede
meddelelser.

7. OPHØR AF MEDLEMSRET
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 31. december. I modsat fald betragtes
vedkommende som medlem for det følgende regnskabsår.
Nøgler skal være afleveret og båd og andre ejendele fjernet senest 31. december, da
medlemmet i modsat fald må betale kontingent, jf. næste afsnit.
Dog har et medlem, der ikke rettidigt har udmeldt sig, ret til at udtræde af klubben mod at
betale det forfaldne kontingent og skriftligt over for bestyrelsen give afkald på sin
medlemsret. Endvidere skal han aflevere nøgler og fjerne båd og andre ejendele.
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Har et medlem i en sæson ikke roet mindst 50 km, er bestyrelsen berettiget til at fordre båden
fjernet, såfremt ikke fyldestgørende grunde som f.eks. bortrejse eller sygdom begrunder, at
vedkommende midlertidigt er forhindret i at drive aktiv roning. For medlemmers deltagelse i
aktiv roning er rokortets udvisende afgørende.
For så vidt, et medlem gør sig skyldig i et forhold, som af bestyrelsen skønnes at gøre ham
uværdig eller uegnet til at være medlem af klubben, kan bestyrelsen suspendere ham, men
spørgsmålet om hans eksklusion vil da være at forelægge en generalforsamling, der senest
skal afholdes en måned efter suspensionen.

8. GENERALFORSAMLING
Klubben afholder generalforsamling hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes 4 uger forud. Indkaldelse foretages på mindst én af følgende
to måder:
1. Indkaldelse per brev.
2. Indkaldelse per email via klubbens mailing-liste kombineret med opslag i klubben.
I begge tilfælde skal indkaldelse indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Endelig dagsorden inkl. indkomne forslag offentliggøres på mindst én af
følgende to måder senest 7 dage før generalforsamlingen:
1. Indkaldelse per brev.
2. Indkaldelse per email via klubbens mailling-liste kombineret med opslag i klubben.
En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Kun den kan
give, forandre eller ophæve love.
Medlemmer, der ønsker at modtage valg til klubbens bestyrelse, skal være personligt til stede
på generalforsamlingen for at kunne vælges.

9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med 8 dage af formanden eller bestyrelsen,
eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det skriftligt, og kun den foreliggende dagsorden kan
behandles.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling,
jf.§8.

10. STEMMEAFGIVELSE
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Ved stemmeafgivelser er simpel majoritet afgørende. Opstår der på en generalforsamling
stemmelighed, skal der gennemføres skriftligt omvalg, uanset om første valg var skriftligt.
I andre spørgsmål end netop valg af medlemmer til bestyrelsen er sagen forkastet, såfremt der
efter anden afstemning stadig kan konstateres stemmelighed.
I spørgsmål om valg af medlemmer til bestyrelsen skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, såfremt der kan konstateres stemmelighed, efter at skriftligt omvalg er
gennemført.
Stemmeret på generalforsamlingen har kun fremmødte æresmedlemmer og aktive
medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er restance til klubben. Stemmeafgivelse kan således
ikke ske ved fuldmagt eller pr. brev.

11. BESTYRELSE
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt tre
bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år. Formand og to bestyrelsesmedlemmer de lige år,
næstformand, kasserer og ét bestyrelsesmedlem de ulige år. Bestyrelsen vælger selv sin
sekretær.
Foruden bestyrelsen vælges to revisorer, der begge vælges for to år, én de lige år og én de
ulige år.
I henhold til de kommunale bestemmelser skal mindst et af bestyrelsens medlemmer være
bosiddende i Gentofte Kommune.
Bestyrelsens medlemmer er kontingentpligtige, men er berettigede til at få dækket udgifter i
forbindelse med mødeafholdelse samt nødvendige transportomkostninger m.v. i forbindelse
med deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Den samlede udgift hertil kan ikke overstige et beløb
svarende til bestyrelsens samlede kontingent pr. år.

12. BESTYRELSENS OPGAVE
Bestyrelsen har i et og alt at varetage klubbens interesser og våge over, at klubbens love
overholdes. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer
finder det nødvendigt. I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder er bestyrelsen
forpligtet til at optage referat, der skal offentliggøres til medlemmerne ved opslag i klubben
senest 8 dage efter, at bestyrelsesmødet er afholdt.
Bestyrelsen orienterer løbende klubbens medlemmer om aktiviteter og forhold, som
bestyrelsen finder væsentlige. Bestyrelsen er berettiget til selv at vælge, om det skal ske ved
opslag i klubbens lokaler, gennem klubbens blad ”Novissimum” eller på anden måde.
Bestyrelsen har endvidere det overordnede ansvar for de informationer, der
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tilgår/offentliggøres over for klubbens medlemmer vedrørende klubanliggender og
klubaktiviteter m.v.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ordne alt fornødent i tilfælde, hvor klubbens love og
reglementer intet foreskriver, dog under ansvar over for generalforsamlingen.
Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for foreningens økonomiske forhold og skal drage omsorg
for, at klubbens regnskabsbilag bliver bogført i rimelig overensstemmelse med
bogføringsloven. Samtidig påhviler det bestyrelsen (kassereren), i samarbejde med de valgte
revisorer, at udarbejde et årsregnskab for hvert regnskabsår, der løber fra 1/1 til 31/12.
Klubbens formand og kasserer tegner klubben i økonomiske forhold.
Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling og skal være udarbejdet i henhold
til god regnskabsskik med resultatopgørelse og balance. Samtidig bør regnskabet være
specificeret i rimelig grad, således at klubbens medlemmer har mulighed for at vurdere de
driftsmæssige forhold.
Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke møder op til et indkaldt bestyrelsesmøde to på hinanden
følgende gange uden gyldig grund, kan bestyrelsen udelukke ham af bestyrelsen. I
påkommende tilfælde kan bestyrelsen konstituere et medlem, som da kan lovligt vælges på
næste ordinære generalforsamling.

13. LOVÆNDRING
Disse love kan ikke forandres, uden at 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på
en generalforsamling stemmer herfor.

14. OPHÆVELSE AF KLUBBEN
Klubben kan ikke ophæves, uden at 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af
klubben på en herom indkaldt generalforsamling stemmer derfor.
Såfremt klubben på et givet tidspunkt ophæves, overgår dens midler til Dansk Kano og Kajak
Forbund.
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