Forslag til vedtægtsændringer
I forbindelse med Danske Studenters Roklubs ordinære generalforsamling d. 22. november 2019

Forslag 1
Det foreslås hermed, at vedtægterne ændres, så fremlæggelse og godkendelse af budget bliver en
del af dagsordenen for den ordinære generalforsamling.
Konkret foreslås det, at §9 ændres, så fastsættelse af kontingent der tilføjes et nyt punkt med
ordlyden ”Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår og foreløbigt
budget for det efterfølgende regnskabsår” efter det nuværende punkt 4, og at nummereringen af de
øvrige punkter afstemmes derefter.
Efter ændringen vil §9 se således ud (ændringer markeret med kursiv):
§9. Den ordinære generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 20. december og med følgende
dagsorden:
1) Aflæggelse af beretning.
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
3) Særlige forslag
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
5) Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår og foreløbigt budget
for det efterfølgende regnskabsår
6) Valg af formand.
7) Valg af kasserer.
8) Valg af sekretær.
9) Valg af materielforvalter.
10) Valg af kaproningschef.
11) Valg af instruktionsrochef.
12) Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter.
13) Valg af motionsrochef.
14) Valg af kajakrochef.
15) Valg af langtursrochef.
16) Valg af husforvalter
17) Valg af 2 revisorer.
18) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport.
19) Eventuelt.
Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse –
bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i
betragtning, når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før
generalforsamlingen – jfr. §8.
Navnene på alle i forslag bragte kandidater – hvilke er de eneste valgbare – bekendtgøres
som i §8 angivet.
Det påhviler den fungerende bestyrelse at sørge for, at der bringes mindst så mange
kandidater i forslag, at samtlige tillidshverv kan blive besatte.

Motivation
I forvejen plejer bestyrelsen (ved kassereren) at fremlægge budget ved generalforsamlingen. Men
dels er det ikke krævet af vedtægterne, dels er der intet krav om godkendelse af budgettet.
Dermed har generalforsamlingen ingen indflydelse på, hvordan foreningens midler anvendes.
Bestyrelsen har frie hænder, så længe den anvender foreningens midler i overensstemmelse med
foreningens formål.
Det åbner muligheden for, at en fremtidig bestyrelse vil kunne anvende foreningens midler på en
måde, som generalforsamlingen ikke ønsker, men som stadig vil kunne siges at være inden for
foreningens formål.
Eftersom foreningens formue er vokset betydeligt indenfor de seneste år, vil bestyrelsen i værste
fald kunne formidle et større beløb imod generalforsamlingens ønske. Dette forslag søger derfor at
begrænse, hvor stort beløb, bestyrelsen vil kunne disponere over uden generalforsamlingens
godkendelse.
Det er klart, at bestyrelsen har brug for et vist råderum i deres daglige arbejde. Der kan opstå
situationer, hvor der er behov for at handle hurtigt med f.x. ekstraordinære bådkøb eller
bygningsarbejder. Men dette forslag hindrer ikke, at bestyrelsen afsætter et beløb i budgettet til
sådanne uforudsete udgifter – så længe beløbet ikke er større end at generalforsamlingen vil
godkende budgettet.
Fremlæggelse og godkendelse af budget er i øvrigt normal foreningspraksis. Således er det en del af
DIFs forslag til standardvedtægter.
Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. oktober til den 30. september og generalforsamlingen
afholdes typisk i november måned. Hvis der kun blev fremlagt budget for ét regnskabsår, ville der
derfor ikke være et godkendt budget for perioden mellem 1. oktober og generalforsamlingen.
Omvendt vil det være upraktisk at skulle godkende endeligt budget næsten to år frem i tiden. Det
foreslås derfor, at budgettet for det efterfølgende år kun behandles i foreløbig form med forventning
om justering ved efterfølgende generalforsamling.

Praktikaliteter
Foreningens §11 kræver, at 1/3 af medlemmerne skal være til stede, for at generalforsamlingen
endeligt kan vedtage vedtægtsændringer.
Ifald dette forslag vedtages af generalforsamlingen, og 1/3 af medlemmerne er til stede, foreslås det,
at budgettet for 2020 forelægges til godkendelse umiddelbart efter dagsordenens punkt 4
(fastsættelse af kontingent).
Ifald dette forslag vedtages af generalforsamlingen, men 1/3 af medlemmerne ikke er til stede, skal
forslaget fremlægges en ekstraordinær generalforsamling. I så fald foreslås det hermed, at budgettet
for næste år fremlægges til godkendelse på den pågældende ekstraordinære generalforsamling.

Forslag 2
Af vedtægternes §13 fremgår det, at ”Regnskabet skal henligge til gennemsyn på klubbens kontor
de sidste 3 dage før generalforsamlingen”.
Da klubben ikke længere driver et kontor, hvortil alle medlemmer har adgang, kan dette krav ikke
opfyldes. Det foreslås derfor, at det ændres til, at regnskabet gøres tilgængeligt elektronisk for
medlemmerne.
For generalforsamlingsindkaldelser står der der i §8, at de skal ”indkaldes gennem klubbens
hjemmeside og elektronisk til abonnenter på klubbens nyhedsbrev. Indkaldelsen sker endvidere
skriftligt til de medlemmer, der har fremsat begæring herom.”
Det er muligvis ikke hensigtsmæssigt at lægge regnskab og budget til offentligt skue, men det må
kunne ske gennem Groupcare eller lignende. Der er dog ingen grund til at lægge sig fast på,
hvordan det sker.
Det foreslås derfor, at §13 ændres til følgende (ændringer markeret med understregning):
§13. Bøger og regnskab.
Bestyrelsen fører følgende bøger: medlemsprotokol, kassebog, hovedbog, ankeprotokoller
samt forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere
opbevarer bestyrelsen klubbens korrespondance.
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september, på hvilken dag det afsluttes.
Regnskabet tilstilles senest 10 dage før generalforsamlingen revisorerne, hvorefter det med
disses antegnelser forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Regnskab og budgetter gøres tilgængelige elektronisk for klubbens medlemmer senest 3
dage før generalforsamlingen. Oplysning om, hvordan regnskab og budgetter tilgås,
udsendes som beskrevet i §8, 4. punktum.

