NAVN OG FORMÅL
MEDLEMSSKABER, HJEMSTED

§ 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns.
§ 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer
mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af
roning. Klubben er hjemmehørende i Rødvig, Stevns
kommune. Klubben er tilsluttet Dansk forening for Rosport
(DFfR) under Danmarks Idrætsforbund og Præstø Amts
Gymnastikforening (P.A.G)

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB
IND- OG UDMELDELSE, UDELUKKELSE OG KONTINGENTER

§ 02.0 Enhver person kan optages i Roklubben Stevns, med mindre
der foreligger uafklarede forhold til andre
foreninger/klubber, eller anden motiveret begrundelse er
til hinder herfor. Der kan optages såvel aktive som
passive medlemmer.
§ 02.1 Ingen kan betragte sig som medlem med dertil hørende
rettigheder, før end det fastsatte kontingent er
betalt. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse
og fødselsdato. Det påhviler medlemmet at meddele
adresseforandring. Ved indmeldelse udleveres et
eksemplar af klubbens vedtægter, således alle
medlemmer er bekendte med disse.
§ 02.2 Udmeldelse kan ske skriftligt til klubbens kasserer,
senest 14 dage før den l. i hver måned.
Medlemmer har ikke krav på at få indbetalt kontingent
refunderet ved udmeldelse.
Er et medlem i kontingentrestance eller har pådraget sig
anden gæld til klubben, kan bestyrelsen udelukke det pågældende
medlem med 8 dages skriftligt varsel.
§ 02.3 Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem,
når særlige forhold taler herfor. Det pågældende
medlem skal forinden have mulighed for at afgive
forklaring overfor bestyrelsen.
§ 02.4 Kontingentets størrelse for alle aldersgrupper såvel
aktive som passive medlemmer, forfaldterminer og
betaling i øvrigt fastsættes af generalforsamlingen.
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PLIGTER OG RETTIGHEDERANSVAR OG INDFLYDELSE
§ 03.0 Som aktiv medlem af Roklubben Stevns nyder man godt af
alle klubbens aktivitetstilbud.
Det er klubbens mål, at medlemmerne gennem klubbens
aktiviteter engagerer sig i klubbens virke og udvikling,
samt at give det enkelte medlem ansvar og medindflydelse.
§ 03.1 Ethvert medlem skal overfor bestyrelsen, forinden der
tilstedes adgang til klubbens både, afgive skriftlig erklæring
om at være i besiddelse af almindelig svømme
færdighed. Medlemmer under 18 år skal ved forældres eller
værgers underskrift bekræfte denne færdighed. 300 meters
svømmeprøve skal aflægges af alle medlemmer efter nærmere
bestemmelser fastsat af bestyrelsen.

ÆRESMEDLEMMER
UDNÆVNELSE

§ 04.0 Som æresmedlemmer kan indstilles enhver person, der har
gjort et stort og uegennyttigt arbejde for klubben.

Enhver indstilling skal skriftligt forelægges
bestyrelsen.

KLUBBENS MYNDIGHED
LEDELSE OG HÆFTELSE.

§ 05.0 Klubbens daglige ledelse forestås af den på generalforsamlingen
valgte bestyrelse.
Bestyrelsen er forpligtiget til at klubben drives som en
helhed, der lever op til klubbens formål. Bestyrelsen er
som sådan ansvarlige for, at klubben drives på et
økonomisk forsvarligt grundlag.
§ 05.1 Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle formål.
Kasseren har tegningsret på arbejdskonti, medens
formuekontoen tegnes af formand og kasserer i forening.
Såvel klubbens medlemmer som bestyrelses- og
udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
klubben indgåede gældsforpligtigelser, for hvilke
klubben alene hæfter med dens respektive formue.
§ 05.2 Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer,
sekretær, rochef, materialeforvalter og husforvalter der
alle vælges som nævnt i paragraf 06.5.
Alle valg er for 2 år. I lige år vælges formand samt 3
medlemmer til bestyrelsen. I ulige år vælges 3 medlemmer
til bestyrelsen. Formanden vælges af og på
generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesposter
fordeles på det konstituerende møde.
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§ 05.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 05.4 Bestyrelsen afholder møder efter behov og er kun
beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er
til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker
skriftligt, evt. ved bestyrelsesmøde-referat på foranledning
af formanden/næstformanden med mindst 8 dages
varsel. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra
indkaldelses-varslet.
§ 05.5 Sekretæren drager omsorg for, at der udarbejdes et
beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet
udsendes til bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde.

GENERALFORSAMLING
INDKALDELSE, DAGSORDEN, VALG

§ 06.0 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens
anliggender.
§ 06.1 Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar
måned, dog således at den afholdes forinden
Sjællandskredsens generalforsamling under
Dansk Forening for Rosport.
§ 06.2 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst
14 dages varsel gennem annoncering i lokaleaviser
/ugeblade og /eller klubblad, og er beslutningsdygtig
uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 06.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde
senest 8 dage forinden.
§ 06.4 Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende
dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Aflæggelse af beretninger.
Fremlæggelse af regnskab.
Målsætninger for den kommende sæson.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.
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§ 06.5 På generalforsamlingen vælges de i § 05.2 nævnte
personer, der alle skal være fyldt 16 år. Dog skal
henholdsvis formand og kasserer være fyldt 18 år. I lige
år vælges formand samt 3 medlemmer til bestyrelsen. I
ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Formanden
vælges af og på generalforsamlingen. Alle valg er for 2
år. Desuden vælges årligt 2 bestyrelsessuppleanter, 2
revisorer samt 1 revisorsuppleant.
§ 06.6 Der føres beslutningsreferat fra generalforsamlingen.
Senest 14 dage efter generalforsamlingen tilsendes dette
til alle bestyrelsesmedlemmer.
§ 06.7 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive
medlemmer, som har været medlemmer af klubben i mindst 3
måneder i pågældende sæson.
Større indgreb i klubbens økonomi kræver
generalforsamlings godkendelse. Hertil har kun medlemmer
over 18 år stemmeret.
§ 06.8 Afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved relativt
flertal. Dog kræves der til vedtægtsændringer en
majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 06.9 Ved personvalg skal såvel forslag som afstemningerne være
skriftlige. Der kan dispenseres fra denne regel, såfremt
det viser sig, at kun en person er bragt i forslag.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
INDKALDELSE OG AFHOLDELSE.

§ 07.0 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen
skønner dette påkrævet eller når mindst 1/4 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. En
sådan anmodning skal være bilagt forhandlingsemne. Den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage
efter modtagelsen af en sådan anmodning og skal indvarsles
som nævnt i paragraf 06.2, dog kun med 8 dages varsel.
Der skal udfærdiges referat som nævnt for den ordinære generalforsamling.

REGNSKAB
REVISION OG FREMLÆGGELSE.

§ 08.0 Klubbens regnskabsår er perioden 01. januar til 31.
december. Kassereren skal senest en måned inden
afholdelse af klubbens generalforsamling afgive
driftsregnskab og status for det aktuelle regnskabsår
til revisorerne.
§ 08.l Revisorerne udfører almindelig bilagsrevision af
klubbens regnskaber, af stemmer regnskabet og
kassebeholdning. Revisorerne kan foretage uanmeldt
kasseeftersyn.
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§ 08.2 Revideret regnskab skal forelægges bestyrelsen senest en

uge forinden generalforsamlingen og herefter fremlægges
til godkendelse på generalforsamlingen, som nævnt i §
06.4.

KLUBBENS OPHØR
REKVISITTER OG FORMUE

§ 09.0 Klubbens ophør kan kun finde sted med 3/4 majoritet af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 højest
4 ugers mellemrum.
§ 09.1 Såfremt der på sidstnævnte generalforsamling ikke opnås
den nævnte 3/4 majoritet, indkaldes der senest 14 dage
efter denne generalforsamling til en ny, hvor
almindeligt stemmeflertal vil være gældende.
§ 09.2 I tilfælde af klubbens ophør tilfalder klubbens
rekvisitter
Dansk Forening for Rosport.
Klubbens eventuelle formue stilles til rådighed for
idræts og ungdomsarbejdet i Stevns kommune.
Forinden skal eventuelle gældsforpligtigelser være
afviklet.
Således vedtaget på generalforsamlingen den
28.oktober. 1993
Og ændret på generalforsamlingen den 12. februar 2004.
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Roreglement for daglig roning
§1.
Før hver tur påbegyndes, skal styrmanden udfylde rojounalen med, bådens navn, roernes navne,
tidspunkt for turens start, samt turens mål skal angives. Når turen er slut, skal hjemkomsttidspunktet
samt de roede kilometre føres ind i rojounalen.
§ 2.
Bådene skal være fuldt bemandede når de går ud. I hver båd skal mindst l roer have styrmandsret.
§ 3.
I bådene må kun anvendes fodtøj med bløde såler. Roernes påklædning bør være klubbens rodragt.
§ 4.
Det daglige ro område går fra Boesdal i nord til Vemmetofte i syd. Roning bør foregå så nær land som
muligt.
§ 5.
Alle ture, der går uden for dagligt ro område, er langture og skal godkendes af langturschefen eller dennes
stedfortræder. ( Se i øvrigt langtursreglementet ).
§ 6.
Roning efter mørkets frembrud må kun tinde sted med tilladelse fra vagthavende rochef en eller
kaproningschefen.
Ved roning efter mørkets frembrud skal der gøres opmærksom på søvejsreglerne om faring af
navigationslys.
§ 7.
Bliver en båd under turen lagt op, skal meddelelse omgående gives til klubben, det vil sige den vagthavende,
og en
bemærkning herom indføres i rojounalen.
§ 8.
Den ansvarshavende i båden er overfor klubbens bestyrelse ansvarlig for, at turen foregår under
betryggende
former. Han er også ansvarlig for holdets optræden på land. Dette fritager dog ikke det øvrige mandskab for
noget
ansvar.
§ 9.
Redningsvest til hver person skal forefindes i alle bådtyper.

§ 10.
Roning i styrmandsløse både, herunder roning i sculler, er forbudt imellem badende.
§ 11.
Scullere må kun benyttes efter tilladelse fra vagthavende eller et bestyrelsesmedlem, hvis ingen
vagthavende er til
stede.
§ 12.
Kaproningsmateriel må ikke uden tilladelse fra bestyrelsen benyttes af andre end trænende mandskaber.
§ 13.
Eventuelle skader på materiellet skal af den ansvarshavende indføres i rojounalen og skaden skal udbedres
af
mandskabet i samråd med materielforvalteren.
§ 14.
Medlemmerne er pligtige at erstatte den skade, der forvoldes ved grov uagtsomhed.
§ 15.
Dispensation fra reglementets bestemmelser kan gives af vagthavende eller af et bestyrelsesmedlem, hvis
ingen
vagthavende er til stede.

Reglement for mini- og ungdomsroere
§ 1.
For at kunne optages i klubben som mini- eller ungdomsroer, skal der af værgen gives skriftlig tilladelse om,
at
denne er indforstået.
§ 2.
Mini- og ungdomsroere til fyldte 17 år må kun ro med tilladelse fra vagthavende eller et bestyrelsesmedlem.
Roreglement for kajakroning.
1. Frigivet i inrigger.
2. Have gennemgået sikkerhedskursus for havkajakker.
3. Kajak-roning kun tilladt i dagligt rofarvand, mellem Boesdal og ” Kosten” Revet.
4. Alle ture skal skrives ind i rojournalen med angivelse af turens mål inden start, og skal afsluttes, når turen
er
slut.
5. Ungdomsroere må kun ro kajak ifølge med seniorroer.
6. Kajak-roning alene er ikke tilladt.

