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LOVE 
FOR 

HOLTE KANO-& KAJAKKLUB 
 

 

§ 1. Klubbens navn er " HOLTE KANO - & KAJAKKLUB "  
 ( HKK )  

 Dens hjemsted er Holte  

 Klubbens formål er ud fra et forpligtende fællesskab  
       1) at fremme kano- og kajaksporten for tursejlere ved Furesøen 

  og omliggende åer og søer, 

       2) at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for 
  eget liv.  

       3) at deltage aktivt og engageret i samfundslivet, og  

       4) at fremme naturbevarelse og et renere miljø. 
 

 Klubben er medlem af RI (Rudersdals idrætsråd), samt eet af  de 

 to hovedforbund (DGI eller DIF). 
 

 Medlemmerne har pligt til at overholde: Regler for færdsel 

 med både i FURESØOMRÅDET. samt HKK’s eget sejlregle
 ment, se dette.  

  

 Grundarealet, hvorpå klubben er opført, tilhører Rudersdal  
 kommune og er af denne vederlagsfrit stillet til rådighed 

 for HKK. 

 
 

§ 2. Medlemmer. 
 Som medlem kan optages enhver uberygtet person, der  
 har interesse for kano og kajaksejlads. 

 

 For umyndige skal der foreligge skriftligt samtykke  
 til medlemskab fra forældre eller værge. 
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§ 3. Ind- & udmeldelse. 
 Optagelse sker ved henvendelse til sekretæren og er først 

 bindende når bestyrelsen har godkendt vedkommende. 
  

  Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen. Indskud, 

 overskydende pladsleje og kontingent tilfalder klubben. 
 

 

§ 4. Generalforsamling. 
 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle 

 anliggender. 

 
 Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt eller  

 elektronisk med mindst 14 dages varsel. 

 
 Med indkaldelsen skal følge: 

 1).  Endelig dagsorden. 

 2).  Indkomne forslag i deres fulde ordlyd. 
 3).  Revisionspåtegnet regnskab vil ved indkaldelsen være frem-

 lagt til gennemsyn i klubhuset samt på hjemmesiden. Kopier ud-

 leveres på generalforsamlingen.  
 

 Forslag til den ordinære generalforsamling skal være 

 bestyrelsen i hænde senest 1. april.                                  
 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj 

 måned og skal omfatte følgende dagsorden: 
 

 1).  Valg af dirigent. 

 2). Bestyrelsens beretning. 
 3). Godkendelse af driftsregnskab og status. 

 4). Indkomne forslag. 

 5). Planer for aktiviteter indtil næste generalforsamling. 
   6).   Fremlæggelse af budget, herunder godkendelse af   

   næste kalenderårs pladsleje og kontingent. 

       7).   Valg af bestyrelse. 
 8). Valg af revisor. 

       9). Eventuelt. 
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 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes: 

 
 1). Efter beslutning af en generalforsamling. 

 2). Når bestyrelsen beslutter det. 

 3). Når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter krav  
 herom med samtidig angivelse af dagsorden. 

 

 I alle tilfælde skal bestyrelsen indkalde den ekstraordinære  
 generalforsamling med 14 dages varsel til afholdelse senest 

 3 uger efter begæringens modtagelse. Med indkaldelsen skal 

 følge den endelige dagsorden. 
 

 Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset 

 antallet af stemmeberettigede tilstedeværende. 
 

 Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig,   

 når mindst 1/3 af de stemmeberettigede stemmer er til stede; 
 hvis dette ikke er tilfældet, indkaldes senest 14 dage efter til 

  ny ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig 

 uanset antallet af stemmer. 
 Alle vedtagelser på generalforsamlinger sker ved almindeligt  

 stemmeflertal og afstemning skal foretages skriftligt, hvis 

 mindst  3 medlemmer eller dirigenten ønsker det. 
  

 Hvert medlem har 1 stemme. 
 Hver kanobådplads har yderligere 2 stemmer. 

 Hver kajakbådeplads har yderligere 1 stemme. 

 
 Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin/ sine 

 stemmer til et andet medlem. Intet medlem kan dog 

 repræsensere flere stemmer end 2 bådpladsejere. 
 

 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt diri-

 gent, der har den endelige afgørelse i spørgsmål, der opstår i 
 forbindelse med forhandlingerne og stemmeafgivningen.  

 Dirigenten godkender umiddelbart efter sit valg indkaldelse 
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 tiden til generalforsamlingen og antallet af stemmer. 

 

 På generalforsamlinger føres en protokol, hvori forhand-
 lingerne optages i hovedtræk og beslutningerne fuldstændigt. 

 

 

§ 5. Bestyrelsen. 
 Klubbens daglige ledelse og administration varetages veder-

 lagsfrit af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer: formand, 
 kasserer, sekretær og materielforvalter. Bestyrelsen's 

 medlemmer vælges for 2 år af gangen således at der hver år 

 vælges 2 medlemmer. I lige år vælges kasserer og materiel-
 forvalter. I ulige år fomand og sekretær. Bestyrelsen kan 

 suppleres med en eller flere menige bestyrelsesmedlemmer. 

 Bestyrelsen er fritaget for medlems- og evt. bådpladskontingent 
 ( max. 1 bådkontingent pr. bestyrelsesmedlem ). I tilfælde af 

 vakance supplerer bestyrelsen sig selv til nærmest  følgende 

 generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
 3 af dens medlemmer er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt 

 stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme 

 afgørende. Bestyrelsen har arkiveringspligt overfor ting, der har 
 historisk betydning.   

  

 

§ 6. Tegningsret. 
 Klubben tegnes af formanden, kassereren eller to andre                     
        bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

 

§ 7. Bestyrelsens ansvar, pligter og beføjelser. 
 Bestyrelsen har ansvar for at føre regnskab over klubbens           

        indtægter og udgifter i overensstemmelse med god regn-
 skabsskik. 

 

 Det påhviler bestyrelsen på klubbens vegne at tegne forsikring 
 med følgende dækning: 

 1). Ansvar for medlemmernes færden på klubbens ejendom. 
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 2). Brand. 

 3). Indbrud og hærværk. 

 4). Tyveri ( ikke simpelt ) af inventar og både. 
 

 Bestyrelsen skal fastsætte nærmere regler for: 

 1). Indmeldelsesprocedurer. 
 2). Medlemmernes svømme- og sejlfærdigheder. 

 3). Nøgler. 

 4). Både og tilbehør. 
 5). Sejlads, herunder sejlads med klubbåde. 

 6). Udmeldelsesprocedure. 

 7). Medlemmernes benyttelse af klubbens lokaler og faciliteter. 
 8).  Medlemmernes bidrag til klubbens drift og vedlige holdelse, 

  herunder evt. arbejdsdage. 

 
 Medlemmerne skal skriftligt gøres bekendt med alle regler. 

 

 Bestyrelsen kan fastsætte og opkræve deposita.  
  

 Såfremt et medlem gør sig skyldig i et forhold, som af 

 bestyrelsen skønnes at gøre dette uværdigt eller uegnet til at 
 være medlem af HKK, kan denne idømme medlemmet ka-

 rantæne for en tid eller ekskludere vedkommende. Bestyrelsen 

 skal på den efter følgende generalforsamling oplyse om 
 eksklusionen og generalforsamlingen skal tage stilling til denne. 

       Det ekskluderede medlem har tale- og stemmeret under be-
 handlingen. 

 

§ 8. Økonomi. 
 Kontingent, bådpladsleje og arbejdsdepositum betales årsvis  

 forud. Opkrævninger herfor udsendes omkring 1. marts og sidste 

 rettidige indbetalingsdag meddeles samtidig. Der gives mindst 3 
 ugers betalingsfrist.  

 

 2 måneders restance giver bestyrelsen mulighed for at ekskludere 
 medlemmet. Ved restance kan bestyrelsen spærre den elektroni-

 ske nøgle til klubhuset.  
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 Bestyrelsen udsender anbefalet et varsel til det ekskluderede 

 medlem om fjernelse af evt. båd og kan 21 dage senere indlevere 

 båden  som hittegods hos politiet. Ejeren kan ikke gøre erstat-
 nings krav gældende mod HKK eller dennes bestyrelse. 

    

        Når et medlem får bådplads, betales et indskud pr. båd, som 
 ikke tilbagebetales ved udtrædelse. 

 

 Medlemmer, der er under myndighedsalderen og medlem-
 mer over 65 år, betaler et lavere kontingent end medlemmer mel-

 lem 18 og 64. Taksterne fastsættes fra år til år på generalforsam-

 lingerne.  
 

§ 9. Hæftelse. 
 For klubbens økonomiske forpligtelser hæfter hverken 
 bestyrelsen eller de enkelte medlemmer personligt, men kun 

 klubbens formue. 

 

§ 10. Regnskab.  
 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. decmber. 

 Klubbens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen 
 valgt regnskabskyndig revisor, der ikke må være medlem af  

 klubbens bestyrelse og som ikke behøver at være medlem af 

 klubben. Klubbens midler anbringes i et af bestyrelsen valgt 
 pengeinstitut.      

 

§ 11. Ikraftrædelse, ændring og opløsning. 
 Nærværende love træder i kraft efter godkendelse på en 

 generalforsamling. 
 

 Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en generalforsam-

 ling med mindst 2/3 flertal blandt de repræsenterede  stemmer. 
 

 Vedtagelse af klubbens opløsning kan kun besluttes på en 

 generalforsamling og kræver, at over 50% af klubbens sam-
 lede stemmer stemmer for en opløsning. 

 

 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue,  
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 bygninger m.m. andre søsportsklubber hjemmehørende i  

 Rudersdal kommune efter kommunalbestyrelsens valg. 

 
 

 Således vedtaget på generalforsamlingen den 11.maj 1993, 

 med ændringer fra generalforsamlingerne den 17/5 2000,  
 den  19/5 2001, den 24/5 2002 den 15/5 2006 og 18/5 2009 

 

 Således gennemgået, opdateret og godkendt den …..  2009 
 

 

 


