Vedtægter
for
Støtteforeningen
for
Odense Kajakklub

§1. Navn:

Støtteforening for Odense kajakklub, sign.
”SOK”.

§2. Formål: Efter evne at kunne støtte Odense
Kajakklub, samt være samlingssted for aktive og
passive kajakroere

§3. Medlem:
Som medlemmer kan optages aktive og passive
medlemmer af Odense Kajakklub.
Der betales ikke indmeldelsesgebyr, men et årligt
kontingent bestemt af generalforsamlingen

§4. Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4
medlemmer, der alle vælges på
generalforsamlingen for 2 år ad gangen,
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
kasserer og sekretær samt endnu et medlem,
men hvis ingen påtager sig hvervet som
formand, kan bestyrelsen konstituere sig med
kollektiv ledelse
1.
2.
3.

Formanden og sekretæren er på valg i lige
årstal.
Kassereren og et bestyrelsesmedlem er på
valg i ulige årstal.
Bestyrelsen indkaldes ved behov af
formanden, eller når 2 medlemmer
anmoder herom. Møderne indkaldes med
8 dages varsel, beslutninger vedtages ved
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed
har formanden 2 stemmer.
Alle beslutninger føres i protokol og
underskrives af formanden/2
bestyrelsesmedlemmer

§ 5. Generalforsamlingen:
1.
2.
3.

Generalforsamling afholdes hvert år i
februar måned og indkaldes med mindst 2
ugers varsel. Indkaldelsen udsendes
sammen med kontingentopkrævning.
Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed.
Dagsordenen skal mindst indeholde
følgende:
a.
Valg af dirigent
b.
Bestyrelsens beretning

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
4.
5.

6.

Kassereren fremlægger det
reviderede regnskab
Kontingentfastsættelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af beløb til årets
medlemsaktiviteter
Valg til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer og en suppleant
til bestyrelsen
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes med mindst 14 dages varsel, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når 25% af medlemmerne forlanger det
og indsender motiveret forslag herom til
bestyrelsen.
Referat fra generalforsamlingen
ophænges på opslagstavlen og kan læses
på foreningens hjemmeside.

§ 6. Regnskab:
1. Foreningens kasserer fører regnskab over
foreningens indtægter og udgifter og
opstiller ved regnskabsårets afslutning
driftsregnskab og status. Regnskabet skal
være revideret og underskrevet af de valgte
revisorer.
2. Regnskabsåret følger kalenderåret.
3. Bestyrelsen eller medlemmer kan ikke
gældsætte foreningen.
4. Det er kassereren, der tegner foreningen.

§ 7. Ændringer:
Forslag til ændring i foreningens vedtægter kan
vedtages på såvel ordinær som ekstraordinær
generalforsamling, når ¾ af de fremmødte
stemmer herfor.

§ 8. Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 9. Opløsning:
Foreningen kan ikke opløses så længe mindst
15 medlemmer ønsker at fortsætte. Såfremt
foreningen opløses, overdrages alle aktiver
vederlagsfrit til Odense Kajakklub.

Tilføjelse til vedtægterne:
Statut for tildeling af
æresmedlemskab af SOK:
 Et medlem kan tildeles et
æresmedlemskab, hvis vedkomne
har ydet en helt ekstraordinær
indsats, en indsats der er ud over
det sædvanlige til gavn og ære for
SOK og kajaksporten.
Der skal være tale om en indsats
eller handling som fremmer
SOK's formål, og dermed
kajaksporten, eksempelvis en stor
indsats med at skaffe sponsorer,
store pengedonationer, et tiltag
der gør kajaksporten ære eller
fremmer den, eller lignende.
Det er altså ikke kun et spørgsmål
om at have været medlem i mange
år
 Et æresmedlemskab indebærer
æren, et diplom, samt kontingent
fritagelse.
Vedtaget på den stiftende
generalforsamling, Stige Ø, den 14.
november 1985.
Og ændret senere, senest d. 17. februar
2020

