
Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag d. 3. december 2019 kl. 20.00 
 
Da vi på den ordinære generalforsamling ikke var beslutningsdygtige, så  
indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling jf. vores vedtægter §11: 
 
Generalforsamlinger er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtige, når mindst 1/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, skal der 
inden 30 dage, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer har stemt for forslaget, 
indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og med samme dagsorden.  
Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig. 
Til vedtagelse af lovændringer kræves der mindst 3/4 af de mødte og repræsenterede stemmer. 
 
 
Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polyteknisk Roklub) 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Særlige forslag 

a. Forslag 1: Vedtægtsændring jv. §9 – Budget til orientering 
b. Forslag 2: Vedtægtsændring jv. §13 – Metode for tilgængeligheden for roklubbens 

regnskab 
 
 
 

  



Forslag 1 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 

§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)  Valg af formand. 

6)  Valg af kasserer. 

7)  Valg af sekretær. 

8)  Valg af materielforvalter. 

9)  Valg af kaproningschef. 

10)  Valg af instruktionsrochef. 

11)  Valg af sportsrochef for 

Svanemølleaktiviteter. 

12)  Valg af motionsrochef. 

13)  Valg af kajakrochef. 

14)  Valg af langtursrochef. 

15)  Valg af husforvalter 

16)  Valg af 2 revisorer. 

17)  Valg af repræsentanter til Dansk Forening 

for Rosport. 

18)  Eventuelt. 

[…] 

§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) Forelæggelse af budget til orientering og 

fastsættelse af kontingent for det følgende år.  

5) Valg af formand. 

6) Valg af kasserer. 

7) Valg af sekretær. 

8) Valg af materielforvalter. 

9) Valg af kaproningschef. 

10) Valg af instruktionsrochef. 

11) Valg af sportsrochef for 

Svanemølleaktiviteter. 

12) Valg af motionsrochef. 

13) Valg af kajakrochef. 

14) Valg af langtursrochef. 

15) Valg af husforvalter 

16) Valg af 2 revisorer. 

17) Valg af repræsentanter til Dansk Forening 

for Rosport. 

18) Eventuelt. 

[…] 

 

  



Forslag 2 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 

§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. 

Regnskabet skal henligge til gennemsyn på 

klubbens kontor de sidste 3 dage før 

generalforsamlingen. 

 

§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 gøres tilgængeligt for klubbens 

medlemmer senest 3 dage før 

generalforsamlingen. Oplysning om, hvordan 

regnskab tilgås, udsendes sammen med 

indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

 

 

 


