
Vedtægter for Vejle Kajakklub 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 18. november 2020 

 
 
§1 Klubbens navn og stander 
Klubbens navn er ”Vejle Kajakklub”, dens stander er hvid med blå kant, og i midten er klubbens 
initialer V K i blåt. Før, imellem og efter disse to bogstaver er der stjerner i blåt.  
    
Klubben skal til enhver tid være medlem af DKF.  
 
§2 Klubbens hjemsted 
Klubbens hjemsted er Vejle Kommune.  
  
§3 Klubbens formål 
Klubbens formål er at fremme interessen for kajaksporten. Klubben skal sørge for et alsidigt 
udvalg i klubbåde, samt plads til privat materiel.  
  
§4 Medlemsbetingelser 
Som aktiv kan klubben optage interesserede under iagttagelse af nedenstående regler.  
  

a) Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesformularen til foreningens bestyrelse. For 
medlemmer under 18 år skal indmeldelsesformularen udfyldes af forældre eller værge.  

b) Medlemmer der flytter fra en anden kajakklub til Vejle Kajakklub, kan ikke optages, 
medmindre medlemmet er frigjort fra alle krav fra den tidligere forening.  

c) Klubben kan optage passive medlemmer.  
d) Som æresmedlem kan ved generalforsamlingens beslutning optages personer, der har ydet 

en særlig indsats for klubben. Æresmedlemsskab er kontingentfri.  
  
§5 Kontingent  
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform 
fastsættes af bestyrelsen.   
  
§6 Kontingentrestance 
Ved kontingentrestance ud over 1 mdr. udelukkes man fra al klubaktivitet indtil restancen er 
betalt. Pr. rykkerudsendelse betales et gebyr, vedtaget af bestyrelsen.  
  

a) Ved restance ud over 3 mdr. slettes man som medlem af klubben, hvilket meddeles pr. 
brev eller mail. 

b) I tilfælde af sygdom, langvarig bortrejse eller anden gyldig grund kan medlemmet skriftligt 
bede om udsættelse eller nedsættelse af betaling af kontingent. Dette punkt varetages af 
bestyrelsen.  

c) Klubben påtager sig intet ansvar for privat materiel der tilhører udmeldte/slettede 
medlemmer. Klubben kan fjerne, lade fjerne eller realisere dette på lovformelig vis.  

 



§7 Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds varsel før ny betalingsperiode. 
Der betales fuldt kontingent for påbegyndt betalingsperiode.  
 
§8 Foreningens organer 
Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år senest i uge 47. Den indkaldes med 14 dages varsel ved særskilt meddelelse 
og det reviderede regnskab medsendes.  
  
Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive, restancefri medlemmer over 14 år samt 
æresmedlemmer ved personligt fremmøde. Alle øvrige medlemmer har adgang samt taleret, 
men ikke stemmeret.  
  
§9 Generalforsamlingen  
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og ledes af 
en dirigent, valgt af forsamlingen. Dirigenten, som ikke kan være et medlem af bestyrelsen, 
afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes 
resultater. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet 
godkendes og underskrives af dirigenten.  
 
§10 Dagsorden til generalforsamling  
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
  

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning og planer for næste sæson til godkendelse  
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  
4. Rettidige indkomne forslag   
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Valg af bestyrelse  
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af revisorer   
10. Valg af personer til udvalg  
11. Evt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sikre at forslagene er tilgængelige for klubbens medlemmer, 
f.eks. ophængt på opslagstavlen eller ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside. 
 
§11 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, når denne 
finder det fornødent, og skal indkaldes når mindst ¼ af de aktive medlemmer skriftligt overfor 
bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.   



Der indkaldes med 14 dages varsel. Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling må kun 
indeholde ét punkt. 
 
§12 Beslutninger på generalforsamling 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer der er 
mødt. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, undtagen 
afgørelser vedrørende klubbens vedtægter. Til beslutninger vedrørende vedtægterne fordres 
2/3 majoritet, ligeledes af de fremmødte. 
 
§13 Bestyrelsens sammensætning 
Klubbens bestyrelse skal bestå af mindst 5 medlemmer, dog altid af et ulige antal. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og kassereren 
vælges direkte på generalforsamlingen og bestyrelsen konstituerer sig selv med en 
næstformand.  
Formanden vælges for et år ad gangen, kassereren og alle øvrige medlemmer for to 
år. I ulige år vælges kasserer og to ordinære bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges tre 
ordinære bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen vælges også en første og en anden 
Suppleant. 
 
§14 Bestyrelsen 
Bestyrelsen leder klubben og drager omsorg for at de vedtagne beslutninger bliver 
udført. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er mødt efter almindelig indvarsling, 
deriblandt formanden eller næstformanden. Afstemning foregår ved almindeligt stemmeflertal. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal tage referat af 
bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder i klubben. Bestyrelsen skal til enhver tid 
sørge for at have en revideret medlemsfortegnelse indeholdende navne, adresser, mailadresser og 
telefonnumre på medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
  
§15 Tegning og hæftelse   
Stk. 1. Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et 
bestyrelsesmedlem i forening.   
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 
som påhviler foreningen.  
  
§16 Udvalg 
Til løsning af specielle opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen 
nedsætte udvalg.   
I hvert udvalg skal der være mindst en kontaktperson til bestyrelsen.   
For hvert udvalg udpeges en kontaktansvarlig blandt bestyrelsens medlemmer.   
  
§17 Regnskab 
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. 
Bestyrelsen skal hvert år inden generalforsamlingen aflevere driftsregnskab og 
statusopgørelse pr. 30/9 til revisorerne.  



Regnskab forsynet med revisorpåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til 
godkendelse. 
  
§18 Revision 
Revisionen består af to revisorer der vælges på den ordinære generalforsamling. Der 
vælges en revisor på hver generalforsamling for en periode på to år. Skulle en af revisorerne 
få varigt forfald, kan bestyrelsen i hans eller hendes sted vælge en anden, der dog kun 
fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. 
 
§19 Klubbens opløsning 
Klubben kan opløses, når det vedtages på to ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 1 
måneds mellemrum. Der fordres et flertal på mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede 
medlemmer.  
   
I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens midler indsættes på en spærret konto. Denne 
overføres til DKF og skal i en periode på mindst 5 år være bundet til det formål at støtte 
oprettelsen af en ny kajakklub i Vejle. 
 
§20 Sikkerhedsbestemmelser 
De for klubben og DKF gældende sikkerhedsbestemmelser skal til enhver tid overholdes. De 
skal være opslået i klubben. Brud på disse kan medføre roforbud og i særligt grove tilfælde, 
udmeldelse, udelukkelse eller eksklusion. 
 
§21 Rokort 
Alle roede km skal registreres i rokortsystemet. 
 
§22 Orden og skade på klubbens ejendom 
Ethvert medlem har pligt til at opretholde orden og renlighed i klubben og dens 
omgivelser. Bestyrelsen må påse, at alle efterkommer dette. Bestyrelsen har således ret til at 
fjerne alt, der ligger og flyder. Klublokalerne må f.eks. ikke benyttes til oplagsrum for 
uvedkommende effekter.  
Ved evt. skade på inventar og klubbens ejendom kan der blive rejst erstatningskrav.  
  
Kajakøen bruges af andre. Derfor skal unødvendig oplægning samt færdsel på og ved denne 
undgås. 
 
§23 Privat udstyr 
Private kajakker skal mærkes med navn, kajaknummer 
og klubnavn. Alt øvrigt materiel skal mærkes med navn. 
 
§24 Klubmateriel 
Efter erhvervelse af de nødvendige rofærdigheder står klubbens materiel til 
fri afbenyttelse for alle aktive medlemmer, såfremt disse ikke er i kontingentrestance.  
   
Hærværk og dårlig behandling af klubmateriel kan medføre sanktioner fra bestyrelsen. 



Evt. skader må straks meddeles til materialeudvalget, der kan diktere hvorledes disse skal 
udbedres. 
Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til eventuelle erstatningsspørgsmål.  
  
Bestyrelsen kan tildele kajakker, først og fremmest efter den interesse roeren har vist for at 
dygtiggøre sig og efter de derigennem opnåede resultater. 
  
§25 Udelukkelse og eksklusion 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), hvis vedkommende 
handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine 
medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse. Vedkommende kan fordre eksklusionen prøvet på den 
førstkommende ordinære generalforsamling hvor sagen sættes på dagsordenen som et særligt 
punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved 
ændring af foreningens vedtægt.  
  
§26 Straffebestemmelser 
Overholdelse af disse vedtægter, reglementer og bestemmelser overvåges af bestyrelsen. I 
tilfælde af overtrædelse kan bestyrelsen, efter sit skøn af overtrædelsens 
karakter, fradømme brugen af klubbens både eller idømme udelukkelse i kortere eller 
længere tid. Endvidere kan de i §25 nævnte regler angående eksklusion tages i anvendelse. 
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