
§ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 

 

1.1 Klubbens navn er NEXØ KAJAKKLUB, stiftet den 4. juli 1990. Klubbens hjemsted er klubhuset på 

Stenbrudsvej 2 i Nexø under Bornholms Regionskommune. 

 

1.2 NEXØ KAJAKKLUB's formål er at give medlemmerne mulighed for sund motion og socialt samvær 

gennem kajakroning, at vedligeholde klubhuset, indkøbe og vedligeholde materiellet samt tilbyde 

medlemmerne bådplads til deres private kajakker i det omfang, det er fysisk muligt. 

 

1.3 NEXØ KAJAKKLUB er medlem af DGI.  

 

§ 2. MEDLEMMERNE: 

 

2.1 Som medlem kan optages alle frigivne kajakroere over 14år, som vil overholde klubbens love og 

øvrige bestemmelser og som vil tage medansvar for klubben. For at blive frigivet, skal man 

gennemføre klubbens instruktionsforløb. Personer, som kan dokumentere at være frigivet fra en anden 

kajakklub eller at være i besiddelse af tilsvarende færdigheder, kan umiddelbart optages som frigivet 

medlem efter prøvetur med redningsøvelser og anbefaling fra én af klubbens instruktører. Nøgle 

udleveres kun til aktive roere fyldt 18 år mod betaling af depositum. Ved udmeldelse skal nøglen 

returneres til klubben mod tilbagebetaling af depositum. Ved bortkomst udleveres kun ny nøgle mod 

indbetaling af nyt depositum. 

 

2.2 NEXØ KAJAKKLUB's medlemsskare består af aktive medlemmer og støttemedlemmer 

  

a) Aktive medlemmer er medlemmer med bopæl på Bornholm, som betaler fuldt kontingent, 

og deres frigivne børn mellem 14 og 25 år. Aktive medlemmer kan, hvis de fraflytter 

Bornholm, fortsætte deres medlemskab for et nedsat kontingent. Unge mellem 14 og 18 år 

kan deltage i instruktionsforløbet og efterfølgende blive frigivet, såfremt én af den unges 

forældre er aktivt medlem af klubben. Frigivelsen sker på betingelse af, at den unge kun 

kan deltage i romæssige aktiviteter, hvis en af den unges frigivne forældre deltager og har 

det overordnede ansvar for den unge. Forældre kan overdrage ansvaret for den unge til et 

andet aktivt medlem over 18 år. 

 

b) Støttemedlemmer er medlemmer, som ønsker at bidrage økonomisk og arbejdsmæssigt til 

klubben samt deltage i klubbens sociale arrangementer. Støttemedlemmer kan ikke deltage 

i romæssige aktiviteter og har ikke stemmeret og valgbarhed på generalforsamlinger. 

 

 

2.3    Al skriftlig kommunikation mellem Nexø Kajakklub og medlemmerne foregår via e-mail. 

 

§ 3. KONTINGENT: 

 

3.1 Kontingentsatser og -tillæg fastsættes på den årlige generalforsamling og meddeles medlemmerne. 

Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentopkrævningen udsendes umiddelbart efter 

generalforsamlingen. Et aktivt medlems kontingent dækker også medlemmets børn mellem 14 og 25 

år under forudsætning af, at de er frigivet fra Nexø Kajakklub. 

 

§ 4. BÅDPLADS: 

  

4.1 I det omfang, det er muligt, kan aktive medlemmer mod kontingenttillæg anvises plads til privatejede 

kajakker. Bådpladser registreres på navn og tildeles af bestyrelsen. Ved salg af båd følger pladsen ikke 

med i handelen. Kajakkens placering bestemmes af bestyrelsen, ligesom en kajak kan flyttes til en 

anden bådplads, dersom bestyrelsen skønner det rimeligt. Pladsen kan inddrages og tildeles et andet 

medlem, hvis kajakken efter bestyrelsens skøn ikke benyttes i tilstrækkeligt omfang. Al opbevaring af 

private kajakker og privat grej i klubhuset sker på medlemmernes egen risiko. 

 

§ 5. OVERTRÆDELSE AF KLUBBENS REGLER: 

 

5.1 Vedtægter og reglement for NEXØ KAJAKKLUB skal altid overholdes. Nye medlemmer skal både 

mundtligt og skriftligt orienteres om disse retningslinier. 

 

5.2 For overtrædelse af klubbens vedtægter eller øvrige bestemmelser, er bestyrelsen berettiget og 

forpligtet til at idømme hhv. erstatningspligt, ro forbud, karantæne eller eksklusion. 

                    

5.3 Et medlem, der er udelukket af anden grund end gæld, kan inden 8 dage forlange kendelsen appelleret 

til behandling på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

§ 6. UDMELDELSE: 

 

6.1 Udmeldelse skal ske til et medlem af bestyrelsen. Ved udmeldelse skal nøglen leveres tilbage til 

klubben mod tilbagebetaling af depositum. Der sker ingen refusion i indbetalt kontingent. 

 

§ 7. GENERALFORSAMLINGEN: 

 

7.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.  

 

7.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i årets første kvartal og skal indkaldes med mindst 1 måneds 

varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt forslag fra bestyrelsen. 

 

7.3 Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal fremsættes skriftligt overfor 

bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

 

7.4 Kun aktive medlemmer over 18 år er stemmeberettigede ved personligt fremmøde. Alle aktive 

medlemmer over 18 år er valgbare på klubbens generalforsamling enten ved personligt fremmøde 

eller ved skriftlig tilkendegivelse over for bestyrelsen. For at være valgbar og stemmeberettiget skal 

man have betalt kontingent for det foregående kalenderår. 

 

7.5 Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal, dog undtaget ifm. §11 og §12. Afstemningen skal ske 

skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig med det 

antal medlemmer, der er til stede.  

 

7.6 Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

 

  a) Valg af referent 

   

  b) Valg af dirigent 

 

  c) Bestyrelsens beretning 

 

  d) Fremlæggelse af revideret regnskab og evt. budget for det kommende år 

 

  e) Indkomne forslag 

 

  f) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

                                           

                    1. Formanden vælges for en 2-årig periode på lige år. 

 

                    2. Næstformanden vælges for en 2-årig periode på ulige år 

                                           

                                           3. Kassereren vælges for en 2-årig periode på ulige år. 

 

                g) Valg af 1. og 2. suppleant for en 1-årig periode. 

 

   h) Valg af 2 revisorer uden for bestyrelsen. De vælges for ét år ad gangen. 

 

   i) Fastsættelse af kontingent og kontingenttillæg for den kommende sæson. 



              j) Eventuelt. 

 

7.7 Der udsendes referat af generalforsamlingen til alle medlemmer.  

 

§ 8. BESTYRELSEN: 

 

8.1 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Suppleanterne opfordres til at deltage i bestyrelsesmøderne, men 

har ikke stemmeret, medmindre der er frafald fra ét eller flere bestyrelsesmedlemmer. Alle 

bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. 

 

8.2  Bestyrelsen forvalter klubbens midler og daglige drift. 

 

8.3 Bestyrelsen udfærdiger klubbens reglement 

 

8.4 Formanden og kassereren tegner klubben. 

 

8.5 Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de to valgte revisorer. Kassereren er i øvrigt 

underkastet revisorernes tilsyn, når disse ønsker at foretage revision. 

 

§ 9. HÆFTELSER OG KRAV: 

 

9.1 Foreningens medlemmer og ledelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede 

forpligtelser. For disse hæfter foreningen alene med sin formue. Foreningens medlemmer har ikke 

nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens 

medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 

§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 

 

10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller 1/3 af klubbens aktive medlemmer 

indsender skriftlig begæring herom med angivelse af en dagsorden. 

 

10.2 Ved begæring om ekstraordinær generalforsamling er bestyrelsen pligtig til inden 8 dage at indkalde 

til møde med mindst 2 ugers varsel. 

 

§ 11. OPLØSNING AF KLUBBEN: 

 

11.1 Til vedtagelse af NEXØ KAJAKKLUB’s opløsning kræves 3/4 af de tilstedeværende medlemmers 

stemmer på hver af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 

 

11.2 Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens aktiver de andre organiserede kajakklubber på Bornholm.

  

 

§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER: 

 

12.1 Kun generalforsamlingen kan ændre disse vedtægter.  

 

12.2 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.  
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Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 27 juni 2020 

 

 
 

Vedtægter 
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Stiftet den 4. juli 1990 


	§ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:
	§ 2. MEDLEMMERNE:
	§ 3. KONTINGENT:
	§ 4. BÅDPLADS:
	§ 5. OVERTRÆDELSE AF KLUBBENS REGLER:
	§ 6. UDMELDELSE:
	§ 7. GENERALFORSAMLINGEN:
	§ 8. BESTYRELSEN:
	§ 9. HÆFTELSER OG KRAV:
	§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
	§ 11. OPLØSNING AF KLUBBEN:
	§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER:
	Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 27 juni 2020

	Vedtægter
	Stiftet den 4. juli 1990


