Kære medlemmer
Bestyrelsen arbejdede før Corona på at justere vedtægterne for Danske
Studenters Roklub.
Vi ønsker at ajourføre vedtægterne, så de kommer til at passe den dagligdag
vi rent faktisk arbejder med i Danske Studenters Roklub.
Vi har også et ønske om at tilføje muligheden for at tilføre nye paragraffer,
som gør vores roklub mere mangfoldig og kan fastholde medlemmer
længere.
For at gøre processen så gennemsigtig som muligt, indkalder vi til mindst tre
medlemsmøder. Det er vigtigt for bestyrelsen, at alle sten bliver vendt og
alle synspunkter har mulighed for at blive hørt.
Uanset medlemsmøderne vil der stadig være mulighed for at stille ændrings
forsalg på generalforsamlingen. Men vi forestiller os, at disse forudgående
drøftelser vil lette den formelle beslutningsproces på generalforsamlingen
fredag den 18. november 2022.
Tirsdag den 13. september 2022 – kl. 20:00
Gennemgang af de justerede vedtægter, hvilke ændringer er det som
bestyrelsen ønsker, med hvilke formål og ikke mindst mulighed for at stille
forståelses spørgsmål til justeringerne.
Tirsdag den 20. september 2022 – kl. 20:00
“Spørgetime”, alle kan komme med input, stille spørgsmål, foreslå
ændringer, ordet er frit. Det er med andre ord, jer at mulige forslag til
ændringer kan komme frem og bearbejdet.
Torsdag den 6. oktober 2022 – kl. 20:00
Det endelige oplæg fremlægges på baggrund af den dialog, der har været på
de foregående møder og sættes til behandling på den ordinære
generalforsamlingen den 18. november 2022.

Her er nogle eksempler på de emner, som forslaget berører:
- Forkortelsen ”DSR” skal kunne benyttes også i officielle
sammenhænge. I dag er det for eksempel et krav, at der ved
tilmeldinger til regattaer eller andet, altid benyttes ”Danske Studenters
Roklub”.
- Der skal åbnes en mulighed for at kunne optage "associerede
medlemmer”. Dette for at åbne op for, at vi kan have medlemmer
bosat udenfor Storkøbenhavn og stadig give dem mulighed for at
benytte roklubben i begrænset omfang, til et nedsat kontingent.
- Eksklusion af et medlem skal kunne foretages af bestyrelsen. I dag skal
en eksklusion vedtages på en generalforsamling. Eksklusioner er altid
ulykkelige sager og det skal kunne foregå stille og roligt. Samtidigt vil
det efter forslaget altid være muligt for det medlem som eksklusionen
vedrører at få en generalforsamling til omgøre bestyrelsens beslutning.
- Bestyrelsen skal have mulighed for at ændre på indbetalingsterminer
og opkrævningsform for kontingent. De nærmere detaljer for disse
administrative processer skal dermed ikke være vedtægtsbestemte.
- Medlemmer som holder op med at betale kontingent (og kommer i
restance), skal udmeldes automatisk. I dag kræver vores vedtægter
faktisk at navnene på medlemmer i restance slås op på en opslagstavle i
klubben. Dette mener vi ikke er etisk korrekt anno 2022 og bliver
heller ikke praktiseret.
- Vi ønsker at indføre en øvre grænse for, hvor store beløb bestyrelsen
kan disponere over, uden at medlemmerne skal godkende det på en
generalforsamling.
- Vi ønsker at indføre en regel om at et forslag til behandling på
generalforsamlingen skal støttes af mindst 12 medlemmer eller
bestyrelsen.
Derud over en række mindre justeringer, som alle bliver gennemgået på
møderne.

