
 
 
 
 
 
 

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til 
 

Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling efterår 2019 
 

som afholdes i klubben tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 19.00 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 

3. Formandens beretning 

4. Oversigt over økonomi 

5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for aktivt medlemskab samt kontinent for passivt medlemskab 

 på 250,- kr pr år 

6. Indkomne forslag 

Lovændringsforslag fra bestyrelsen vedr. ændring af bestemmelse for passivt medlemskab (lovforslag 

bilag 1, samt bilag 2 om bestyrelsens forretningsorden vedr dette vedlagt til orientering) 

7. Valg. Til bestyrelsen: 

  Formand: Ulla Stuart modtager genvalg 
  Sekretær: Annette Elmue modtager genvalg 
  Bestyrelsesmedlem: Sascha Nicolajsen modtager ikke genvalg 

8. Vintersæsonens program 

9. Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen og opslås i klubben i dens fulde 
ordlyd, senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Lovændringsforslag, der skal fremgå af dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
 
Medlemmerne har kun stemmeret ved personligt fremmøde. 
 
Vel mødt 
/bestyrelsen 
 



 

 

Ændringsforslag til Sundby Kajakklubs love, stillet af 

bestyrelsen til behandling på ordinær generalforsamling 

29/10-2019. 

Motivation: Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til lovene for:  

 Dels at kunne anvende et passivt medlemsskab som en form for 'støttemedlemskab', 
som kan favne venner af klubben, samt medlemmer der ønsker at bevare en tilknytning 
til klubben efter et aktivt medlemskab. 

 Dels at kunne tilgodese og fastholde medlemmer der tager på studieophold, aftjener 
værnepligt, mv., og som vi ellers oplever melder sig ud. 

Ændringsforslaget vedrørende §§ 2 og 3 er indsat i eksisterende udgave af lovene og 

fremhævet med rød understreget tekst. 

Love 

Navn og formål: 

§ 1. 

Klubbens navn er “Sundby Kajakklub”, og dens formål er at fremme Kajaksporten i Sundby. 

Optagelse: 

§ 2. 

Til aktivt medlemskab kan optages enhver person, der er fyldt 12 år. Den pågældende skal 

tilkendegive at kunne svømme 600 m. 

De første 3 måneder er prøvetid, og medlemskabet kan af bestyrelsen bringes til ophør uden 

grund indenfor denne tidsfrist. 

Klubben råder over et antal kajakpladser, der kan anvendes til klubkajakker og privatejede 

kajakker. Kajakpladserne administreres af klubbens bestyrelse, eller en person der er 

bemyndiget hertil af bestyrelsen, efter retningslinier, der er fastsat af bestyrelsen. Medlemmer 

der får tildelt kajakplads, kan anskaffe en af bestyrelsen anerkendt kajak, der samtidig skal 

opfylde Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser. Det er tilladt at flere end et 

medlem er ejere af samme kajak. 

Brug af klubbens romateriel er underlagt retningslinier bestemt af bestyrelsen. Ved 

overtrædelse heraf henvises til paragraf 8. 

Passive medlemmer kan optages i klubben mod et årligt kontingent. Passive medlemmer har i 

almindelighed kun adgang til klubben ved festlige lejligheder og stævner, samt ved 

generalforsamlinger, men uden stemmeret. 



 

 

Medlemmer der udmeldes eller overgår til passivt medlemsskab kan ikke optages som aktive 

medlemmer idet følgende år, uden at betale aktivt kontingent for hele perioden. Bestyrelsen 

kan dispensere herfra efter bestemmelser som fastsættes af bestyrelsen. 

 

 

Udmeldelse: 

§ 3. 

Udmeldelse eller ønske om overgang til passivt medlemskab skal ske skriftligt med 14 dages 

varsel til d. 1. i et kvartal. 

Indskud og kontingent: 

§ 4. 

Ved indmeldelse betales et indskud, som ikke kan tilbagebetales. 

Indskud og kontingent for seniorer og juniorer, samt det årlige kontingent for passive 

medlemmer fastsættes hvert år på efterårsgeneralforsamlingen. Juniorkontingent betales til og 

med den måned medlemmet fylder 18 år. 

Til fastsættelse af seniorkontingent har kun seniorer stemmeret. 

Det fastsatte kontingent er gældende for kommende regnskabsår. 

Kontingent for aktive opkræves forud for et halvår ad gangen og skal være betalt senest 

ultimo marts hhv. september måned. Restance kan medføre tab af medlemskab uden varsel. 

Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret ved generalforsamlinger, ligesom 

nye medlemmer ikke har stemmeret før efter 3 måneders medlemskab. 

Medlemmerne forpligter sig til at give møde 2 dage om foråret og 1 dag om efteråret til 

arbejde i klubben samt deltage i rengøring af klubben mindst 1 uge hver sæson efter 

bestyrelsens bestemmelser. 

Udeblivelse fra dette pligtarbejde vil medføre bøde hvis størrelse fastsættes forud på 

forårsgeneralforsamlingen. Disse bøder vil være at betragte som kontingentrestance 

Medlemmer med 25 års medlemskab er fritaget for de arbejdspligtige dage. 

Sikkerhedsbestemmelser: 

§ 5. 

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens sikkerhedsbestemmelser som findes i et bilag til lovene. 



 

 

Bestyrelsen kan inden for rammerne af DKF’s regelsæt ændre i sikkerhedsbestemmelserne 

med rimeligt varsel. Medlemmer kan på klubbens ordinære generalforsamlinger, under 

dagsordenens punkt 6 Indkomne forslag, stille forslag til ændringer af 

sikkerhedsbestemmelserne. 

Klubbens ledelse: 

§ 6. 

Klubbens ledes af en bestyrelse der består af: formand, næstformand, sekretær og kasserer 

samt 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene kan være klubbens instruktør. På 

forårsgeneralforsamlingen vælges næstformand – kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, og på 

efterårsgeneralforsamlingen vælges formand – sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. 

Alle vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller mindst halvdelen af 

bestyrelsesmedlemmerne finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 

halvdelen af bestyrelsen er til stede. 

Enhver afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 

stemme afgørende. Over bestyrelsesmøder føres en protokol, der underskrives af 

bestyrelsesmedlemmerne. 

På forårsgeneralforsamlingen vælges et roudvalg bestående af 3 medlemmer. 

Udenfor bestyrelsen vælges om foråret 2 revisorer. 

Bestyrelsen kan i tilfælde af vakance supplere sig selv til godkendelse på første ordinære 

generalforsamling. 

Kun medlemmer med stemmeret er valgbare til bestyrelsen. 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Foreningen tegnes af formanden. I den daglige drift kan kassereren disponere frit i forhold til 

det af bestyrelsen vedtagne driftsbudget. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal 

godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse godkendes af 

generalforsamlingen. 

Kassereren er kontingentfri. 

Generalforsamling: 

§ 7. 

Ordinære generalforsamlinger afholdes i marts og oktober, og skal indkaldes af bestyrelsen 

med mindst 14 dages skriftlig varsel. 



 

 

Dagsorden, der opslås i klubben, har til forårsgeneralforsamlingen i marts, følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling. 

3. Formandens beretning. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg: Til bestyrelsen – næstformand – kasserer – bestyrelsesmedlem. 

2 revisorer. 

3 roudvalgsmedlemmer. 

festudvalg. 

8. Fremtidig virksomhed. 

9. Eventuelt. 

og dagsordenen til efterårsgeneralforsamlingen i oktober har 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling. 

3. Formandens beretning. 

4. Oversigt over økonomi. 

5. Fastsættelse af kontingent samt indskud for det kommende år. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg: Til bestyrelsen – formand – sekretær – bestyrelsesmedlem. 

8. Vintersæsonens program. 

9. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen og opslås 

i klubben i dens fulde ordlyd, senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Lovændringsforslag, der skal fremgå af dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 

måned før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Medlemmerne har kun stemmeret ved personligt fremmøde. 

Ved afstemninger på generalforsamlinger kræves almindelig stemmeflertal for vedtagelse. 

Ved lovændringer kræves der dog 2/3 stemmeflertal for vedtagelse. 

Bestyrelsen eller 2/3 af de aktive medlemmer kan indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling. Indkaldelsen skal være skriftlig og skal indvarsles mindst 14 dage før. For 

at den ekstraordinære generalforsamling kan være beslutningsdygtig, skal der være 2/3 af 

medlemmerne tilstede. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ny ekstraordinær 

generalforsamling med 14 dages varsel, og beslutninger på denne generalforsamling kræver 

almindelig stemmeflertal for vedtagelse. 

Udelukkelse: 

§ 8. 



 

 

Såfremt et medlems opførsel er til skade for klubben indad – eller udadtil, eller vedkommende 

overtræder klubbens love eller ordensregler, kan vedkommende ekskluderes af klubben på en 

ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. 

Ophævelse af klubben: 

§ 9. 

Sundby Kajakklub kan kun ophæves, såfremt 75% af klubbens aktive medlemmer stemmer 

derfor på en ekstraordinær generalforsamling. Ved klubbens ophævelse tilfalder samtlige 

aktiver Dansk Kano og Kajak Forbund. 

Senest ændret og vedtaget på generalforsamlingen d. 24. marts 2015. 

 



 

 

Forretningsorden vedr. administration af passivt medlemskab i Sundby Kajakklub. 
Klubbens love giver bestyrelsen til opgave at administrere medlemskaber på forskelligt 
niveau.  
 
Samtidig har bestyrelsen mandat til at dispensere fra kravet om at et passivt medlemskab 
som minimum skal være af ét års varighed. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse at dette redskab kun skal anvendes i få tilfælde, med henblik 
på at fastholde medlemmer der er bortrejst, som følge af studieophold (på deres gymnasiale 
eller første videregående uddannelse), eller som følge af aftjening af værnepligt, udsendelse 
eller erhvervsmæssig udstationering. I forbindelse med erhvervsmæssig udstationering vil 
oppebæring af medlemsskab i en kajakklub i udstationeringsområdet i perioden kunne tale 
for en dispensation fra kravet om ét års varighed. 
 
Bestyrelsen vil ikke give dispensationer i forbindelse med: 
 

 Skadespauser. 

 Sæsonbetonede aktivitetsudsving. 

 Barsel. 


