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Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 
 
Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds 
  Dansk Kano- og Kajakforbund 

Dansk Idrætsforbund 
  Roskilde Idrætsunion 
 
§1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde 

kommune. 
 
§2. Formål 

Klubbens formål er at: 

• fremme kajaksporten som idræt 
• skaffe medlemmerne bådplads og klublokaler 

• stille klubkajakker til rådighed for medlemmerne 

• vejlede ved reparation og vedligeholdelse samt indkøb af kajakker 

• arrangere langture og konkurrencer 
• motivere medlemmerne til at deltage i sportslige aktiviteter relateret til kajaksport 

• fremme forståelsen for brug og beskyttelse af naturen. 
 
§3. Optagelse af medlemmer 
 Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 12 år. 
 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for denne aldersgrænse. 
 Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge. 
 Anmodning om optagelse skal ske til klubbens bestyrelse. Optagelse kan først finde 

sted, når man over for bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde DKF og RFK´s 
love og sikkerhedsbestemmelser. 

 Optagelse på medlemslisten sker når man har udfyldt en indmeldelsesblanket samt 
indbetalt det fastsatte kontingent til kassereren. 
Medlemmerne har pligt til at underkaste sig de til enhver tid for Dansk Kano- og 
Kajakforbund gældende love og bestemmelser, samt regler som klubbens 
generalforsamling eller bestyrelse måtte bestemme. 
 
Passive medlemmer kan optages i klubben. 
Disse kan deltage i klubbens sociale aktiviteter bortset fra roning og har derfor ikke 
ret til at benytte klubbens både eller ret til bådeplads. 
Passive medlemmer har taleret, men ingen stemmeret på generalforsamlingen og 
kan ikke vælges til bestyrelsen. 
For passive medlemmer gælder §7 ikke. 
 

§4. Kontingent 
 Kontingent/indmeldelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen på den ordinære 

generalforsamling. 
 Ordinært kontingent opkræves senest 31. marts og skal være indbetalt inden 30. 

april. 
 Kontingentet opkræves helårligt forud og gælder for perioden 1. maj til 30. april. 
 Slettelse af medlemslisten finder sted såfremt kontingentet ikke er betalt inden 30. 

april. 
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 Kontingentrefusion kan normalt ikke finde sted. 
 For at en person, der er udmeldt af klubben grundet restance, atter kan indmeldes, 

skal samtlige økonomiske mellemværende være afviklet. 
 Personer, som søger optagelse i klubben efter 1. september betaler kun kontingent i 

forhold til den tid, der er tilbage af året (resterende måneder). 
 Nøgler udleveres kun til fuldbefarne medlemmer, mod betaling af depositum. 
 
§5. Udmeldelse 
 Skal ske skriftligt til formanden eller kassereren, samtidig med at evt. modtagne 

nøgler returneres. 
 
§6. Udelukkelse/ Eksklusion 
 Bestyrelsen kan når særlige forhold giver anledning dertil, udelukke et medlem fra 

klubbens område og aktiviteter. Endelig beslutning herom skal ske snarest muligt 
efter hændelsen og kræver mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for 
udelukkelse. 

 Der skal inden afgørelse om udelukkelse sker, gives personen mulighed for at 
fremføre sit forsvar. Den udelukkede kan kræve spørgsmålet behandlet på den 
førstkommende ordinære generalforsamling. 

 Ved evt. afstemning om udelukkelse kræves mindst 2/3 af de fremmødte, stemmer 
for udelukkelsen. 

 
§7. Sikkerhedsbestemmelser 
A Nye medlemmer skal bestå følgende prøver (aflægges inden standerstrygning): 
 
 Svømmeprøve: Svømme 600 meter over åbent vand. 
 Entringsprøve: Aflægge en entringsprøve, der viser at den pågældende er i stand til 

efter kæntring på dybt vand, at kunne klare sig ombord og ro videre. 
 Roprøve: Roning i store bølger/ kraftig vind, vendinger, opbremsninger og skodning. 
 
 B Ikke fuldbefarne roere: Som har gennemgået instruktion, men som ikke er godkendt 

som fuldbefarne, kan hvis instruktørerne skønner det forsvarligt, få tilladelse til at ro 
uden for instruktions tidspunkterne såfremt vedkommende: 

- ror under ledsagelse af en fuldbefaren roer 
- ikke ror mere end 100 m fra land 
- altid bærer svømmevest 

 
 C Status som fuldbefaren roer: Og dermed tilladelse til at ro alene opnås når: 

- ovennævnte prøver er aflagt og godkendt 
- roeren har roet mindst 100 km med instruktion 
- instruktørerne skønner at vedkommende kan klare sig alene 
- roeren er fyldt 15 år 

Alle fuldbefarne roere skal i perioden fra 1. oktober til 1. maj altid bære svømmevest 
og må ikke ro mere end 250 meter fra land, hvis man ror alene, eller 500 meter fra 
land, hvis man er mindst 2 fuldbefarne roere. 

  
Nøgler udleveres kun til fuldbefarne medlemmer, mod betaling af depositum. 
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D Kajakker:  
Såvel private- som klub-kajakker skal medføre en CE-mærket svømme eller 
redningsvest pr. ombordværende. 

 Hver kajak skal medføre en fastbundet øse. 
Såvel private- som klub-kajakker skal være mærket med klubbens logo. Denne 
mærkning kan være indvendig i kajakken. Private kajakker skal desuden også være 
mærket med både navn og telefonnummer. 

 
E I øvrigt henvises til Roreglementet. 

Roreglementet udarbejdes af bestyrelsen. 
Roreglementet omfatter reglerne i §7, A-D, samt andre færdsels- og adfærdsregler. 
Reglerne kan ændres af bestyrelsen uden forudgående varsel. Information herom 
sker ved opslag. 

 
§8. Instruktion 
A Generelt 

Instruktion foretages af personer som bestyrelsen træffer aftale med. 
Der skal dog altid være mindst en uddannet instruktør med ved instruktionsroning. 
 

B Børn og unge 
Medlemmer, der påtager sig arbejde med børn og unge, skal give samtykke til at 
klubben kan søge oplysninger jævnfør § 36 i Bekendtgørelsen for Det centrale 
Kriminalregister om overtrædelse af straffeloves § 222, og § 222 jævnfør §§ 224, 225 
og 235, samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et 
barn under 15 år. 
Det påhviler henholdsvis formanden og næstformanden, og alene disse, at modtage 
oplysninger om straffeattesten jævnfør ovenstående. 
Medlemmer af klubben, der ikke ønsker at give samtykke til indhentning af 
oplysninger jævnfør ovenstående kan ikke påtage sig hverv i klubben, der indbefatter 
direkte kontakt med børn og unge. 

 
§9. Materiel og kajakhus: 
 Klubbens kajakker og materiel skal primært være til rådighed for instruktion. 

Klubbens materiel kan kun mod forudgående aftale med formanden udlånes til brug 
udenfor klubbens daglige ro område. 
Ved tab eller beskadigelse af klubbens materiel afgør bestyrelsen, hvorvidt hel eller 
delvis erstatning skal finde sted. 
En kajak, der ikke er ordentligt holdt, eller af bestyrelsen erklæres for usødygtigt, 
fjernes fra klubbens område, ejeren skal have mindst 14 dages varsel. 
Bådpladser registreres på navn og fordeles af en af bestyrelsen valgt person. 
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. 
Før flytning af en båd skal medlemmet informeres. 

 
§10. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 15. marts. 
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 Indkaldelse: Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages skriftligt 
varsel. 

 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, regnskab, budget og vedlægges de forslag 
som ønskes behandlet. 

 Forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være 
bestyrelsen i hænde inden 1. januar. 

 
§11. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller efter at 

mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til bestyrelsen har fremsat 
krav herom med redegørelse for de forslag, der kræves behandlet. 

 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest en måned efter 
fremsættelsen af kravet. 

 
§12. Stemmeret 
 Alle aktive medlemmer som rettidig har indbetalt kontingent er stemmeberettigede. 

Dog har medlemmer under 15 år ikke stemmeret vedrørende ændringer af klubbens 
love. 

 Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt. Hver fremmødte 
stemmeberettiget medlem kan kun repræsentere en fuldmagt. 

 Gyldig kontingentkvittering kan kræves forevist som legitimation ved 
generalforsamlingen. 

 På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål, også lovændringer, ved simpelt 
stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed betragtes et forslag 
som bortfaldet. 

 
§13. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punktér: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed. 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
5. Indkomne forslag. 
6. Bestyrelsens planer for det kommende år. 
7. Budget. 
8. Fastlæggelse af kontingenter, indmeldelsesgebyrer og depositum. 
9a. Valg af bestyrelsesformand M/K, 1 bestyrelsesmedlem + 1 suppleant (kun i 

ulige år). 
9b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (kun i lige år). 
10. Valg af 1 revisor + 1 revisorsuppleant. 
11. Eventuelt 

 
§14. Generalforsamlingens ledelse 
 Generalforsamlingen vælger sin dirigent og denne må ikke være medlem af 

bestyrelsen. 
 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning om eksklusion altid 

foregå skriftligt. 
 Generalforsamlingens beslutninger føres til referat. 
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§15. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
§16. Bestyrelsen og dens formand vælges for to år ad gangen, således at formanden, et 

bestyrelsesmedlem og en suppleant er på valg i ulige år, og de 3 andre 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. 
Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, som har indbetalt kontigent 
rettidigt og er fyldt 18 år. 

 Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en næstformand 
og en kasserer Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
§17. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen en revisor og en 

revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede 
regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes 
med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og 
beholdninger. 

 
§18. Klubben kan opløses på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

Til vedtagelse af opløsning kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer på to hinanden 
følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 ugers mellemrum. 

 Såfremt klubben efter en opløsning besidder formue, materiel eller ejendom tilfalder 
denne Dansk Kano- og Kajakforbund. 

 
§19. Forandringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når et flertal af de 

fremmødte stemmer for forslaget, dog kan §1, 2, 18 og 19 kun ændres ved 
vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers 
mellemrum. 

 
 
 
 
Vedtaget Roskilde den 15. marts 2017 


