
Vedtægter for Taarbæk Havkajakklub = THAK

 
1.        Navn og hjemsted

Taarbæk Havkajak Klub har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune. Foreningener stiftet d. 13. maj 2003.

Foreningen er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund og derigennemDanmarks Idrætsforbund og forpligter sig 
dermed til at overholde disses tilenhver tid gældende regler og love.  
 

2.        Formål

Foreningens formål er at dyrke kajaksporten og med udgangspunkt ifællesskabet og det sociale liv i klubben at ud-
brede kendskabet tilkajaksporten. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig ogtage et medansvar i 
foreningen. Foreningen tilstræber aldersbredde, men medsærligt fokus på ungdomsarbejdet.

3.        Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der har tilknytning tilTaarbæk.

Passivt medlemskab gives til personer, der ikkeaktivt deltager i sejlads.

Endvidere vedkender foreningens medlemmer signærværende vedtægter.

4.        Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær/kasserer. Formedlemmer under 18 år skal indmeldelsen under-
skrives af forældre eller værge.

Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr svarende til et halv årskontingent. Indmeldelse efter 1. juli reducerer 
årets kontingent til halvdelenaf fuldt kontingent.

5.        Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær/kasserer med enmåneds varsel.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomiskmellemværende med foreningen.

6.        Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentetskal være indbetalt inden 1. maj i det pågæl-
dende kalenderår.

7.        Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførselstrider mod foreningens vedtægter, med-
lemmet på særlig grov måde har tilsidesatsine medlemspligter, eller når særlige forhold giver anledning dertil.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blivehørt inden bestyrelsen træffer sin af-
gørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres påførstkommende generalforsamling, og at sagen 
sættes på dagsordenen som etsærligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver sammemajoritet 



som ved ændring af foreningens vedtægter.

8.        Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.Ordinær generalforsamling afholdes en 
gang årligt inden udgangen af martsmåned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvembestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret 
har alle aktive medlemmer, som ikke er ikontingent restance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst4 ugers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal væreindsendt skriftligt til bestyrelsen senest 
2 uger før generalforsamlingsafholdelse. Er der indkomne forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammenmed 
dagsordenen, sådan at dette er medlemmerne i hænde senest en uge førgeneralforsamlingen.

En rettidigt indvarslet generalforsamling erbeslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

9.        Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfattefølgende punkter:

1.   Valg af dirigentog referent

2.   Bestyrelsensberetning for det forløbne år

3.   Forelæggelse afdet reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.   Forelæggelse afbestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5.   Fastsættelse afkontingent

6.   Behandling afindkomne forslag

7.   Valg af bestyrelse

         a.  I lige år vælges et bestyrelsesmedlem og ensuppleant

         b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og ensuppleant

8.   Valg af revisor ogrevisorsuppleant

9.   Eventuelt

 
10.     Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem afbestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt 
stemmeflertal. Dog krævervedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret majoritet– jf. §16 
og 17.

11.     Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes afbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femt-
edel af foreningensstemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønskeherom, idet der 
samtidig angives det emne, som ønskes behandlet.Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens 



modtagelse.For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gældersamme bestemmelser som 
for den ordinære generalforsamling.

12.     Bestyrelsen

Bestyrelsen består af tre personer, der umiddelbart efter den ordinæregeneralforsamling konstituerer sig med en for-
mand, en kasserer og en sekretær.

Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år af gangen, således at der ilige år vælges et bestyrelsesmedlem og en sup-
pleant, mens der i ulige år vælgesto bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen ialle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødven-
dige udvalg til varetagelse afløbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen ihenhold til vedtægterne.

13.     Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kunbeslutningsdygtig, når den er fuldtallig. Over besty-
relsens handlinger føres enprotokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over DKK5000 
kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes afgeneralforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere 
end DKK 5000 godkendesaf generalforsamlingen.

14.     Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden d. 15. januar afgive driftsregnskab for detforegående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling tilgodkendelse og skal være forsynet med revisors 
påtegning og underskrift.

Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen medindkaldelsen til den ordinære generalfor-
samling.

15.     Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisorog en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert 
år inden 15. februar gennemgå detsamlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen erregn-
skabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med enpåtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at 
efterse regnskab ogbeholdninger.

16.     Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

17.     Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemedsærlig indkaldt ekstraordinær generalfor-
samling. For at denne erbeslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigedemedlemmer er tilst-
ede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af deafgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på 
en generalforsamling,der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvorbeslutning kan træffes 



med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antalstemmeberettigede medlemmer der er tilstede. På generalforsam-
lingen skalsamtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningensformue, herunder eventuelt 
fast ejendom og løsøre.

Generalforsamlingen

Taarbæk, 30.marts, 2004


