
Love for HvK
Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012



Love for Hvidovre kajakklub
§ 1. 

Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af 

Dansk Kano og Kajak Forbund, International Canoe Federation og Danmarks Idræts-Forbund. 

Klubben er endvidere tilsluttet Dansk Skiforbund (DSkiF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) 

og Federation Internationale de Ski (FIS).

§ 2. 

Klubben har til formål at skaffe dens medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelsen af kajakidrætten 

bl.a. ved at afholde fællesture, træningsarrangementer og konkurrencer. Som supplement til kajak-

idrætten har klubben til formål at skaffe medlemmerne mulighed for udøvelsen af skisport.

I. Medlemskab af HvK
§ 3. 

Som aktive medlemmer kan optages personer, der er fyldt 10 år. Børn under 10 år kan blive aktive 

medlemmer, men ved deltagelse i klubbens aktiviteter skal de være ledsaget af et voksent medlem.

Stk. 2 Aktive medlemmer må ved åbne stævner ikke starte for andre klubber end HvK. 

Bestyrelsen kan give dispensation i særlige tilfælde.

Stk. 3 Som aktivt medlem har man ret til én kajakplads. Såfremt der ikke er flere pladser, 

kommer man på venteliste og får plads efter bestyrelsens skøn. Hvis et aktivt medlem har 

mere end én kajak, kan der søges om leje af en ekstra plads. Lejen fastsættes af 

bestyrelsen.

Stk. 4 Delaktive medlemmer har ret til at deltage i alle klubbens aktiviteter, bortset fra roning, og 

har derfor ikke ret til bådplads. Der optages ingen nye delaktive medlemmer, dog kan 

nuværende delaktive medlemmer fortsætte indtil udmeldelse eller ved overgang til anden 

form for medlemskab.

Stk. 5 Som passive medlemmer kan optages personer, der interesserer sig for klubben. De har 

adgang til klubbens lokaler og møder, men kan ikke deltage i idrætslige aktiviteter, og har 

derfor ikke ret til bådplads.

Stk. 6 Nøgler udleveres i henhold til nøglereglementet.

Stk. 7 Som medlemmer af skiafdelingen kan optages aktive medlemmer af HvK eller passive 

medlemmer, der samtidig er aktivt medlem af en anden kajakklub.

§ 4.

Ved indmeldelsen udfylder det nye medlem en indmeldelsesblanket, bl.a. indeholdende navn, 



kontaktinformation, fødselsdato samt helbredserklæring. På indmeldelsesblanketten findes 

oplysninger om, hvor på nettet klubbens love og reglementer befinder sig.. Indmeldelsen er 

midlertidig gældende til den dag, bestyrelsen har godkendt optagelsen af det nye medlem. Efter 6 

måneders prøvetid træffer bestyrelsen bestemmelse om det nye medlems endelige godkendelse. I 

prøvetiden kan det nye medlem udmelde sig med én måneds varsel.

Stk. 2 Efter prøvetidens udløb kan udmeldelse kun ske den 1. januar, 1. april, 1. juni og 1. 

oktober, og der skal gives tre måneders varsel. Udmeldelse skal foregå skriftligt til 

klubbens kasserer.

Stk. 3 Hvis et medlem i en periode på under et år har været overflyttet til et billigere 

medlemsskab eller udmeldt, kan det kun blive flyttet tilbage til et dyrere medlemsskab 

eller genindmeldt ved at betale differencen for perioden. Bestyrelsen kan give dispensation 

i særlige tilfælde.

Stk. 4 Ind- og udmeldelse af skiafdelingen skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

§ 5. 

Ved optagelse i klubben betales et indskud. Indskuddet og kontingentets størrelse, gældende for det 

kommende kalenderår, fastsættes hvert år på generalforsamlingen, idet der dog altid skal være 

moderation for medlemmer til og med det år, hvori de fylder 18 år.

Stk. 2 Kontingentet forfalder til betaling kvartalsvis forud pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. 

oktober. Ved betaling mere end en måned efter forfaldsdatoen skal der opkræves et gebyr 

pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen. Beløbets størrelse fastsættes på 

generalforsamlingen.

Stk. 3 Tillægskontingentet for medlemskab af skiafdelingen betales årligt forud og fastsættes 

ligeledes for hvert kalenderår på generalforsamlingen.

Stk. 4 Ved tre måneders kontingentrestance bortfalder medlemsretten. Medlemsretten kan 

generhverves mod betaling af det skyldige kontingent og gebyr samt nyt indskud.

§ 6.

Klubben kan optage medlemmer uden kajak. Disse kan ro i klubbens både i henhold til 

bådreglementet.

§ 7.

Nye aktive medlemmer skal ved indmeldelse over for  en instruktør afgive erklæring eller bevis på 

at være i besiddelse af almindelige svømmefærdigheder.

§ 8.



Alle nye medlemmer skal ved roning være iført en godkendt vest (CE-mærket), indtil medlemmet 

er fuldbefaren, jf. § 9. Alle aktive medlemmer skal, senest én måned efter indmeldelse, være ejer af 

en godkendt vest til eget brug.

Stk. 2 Alle medlemmer under 15 år skal ved al roning og sejlads være iført en godkendt vest. 

Dispensation kan kun gives ved forældrenes underskrift og bestyrelsens godkendelse. Der 

kan ikke gives dispensation til børn under 14 år.

§ 9.

Et medlem betragtes som fuldbefarent, når det opfylder de krav, der er angivet i reglementet Krav 

til et fuldbefarent medlem.

§ 10.

Medlemmer, der ønsker at ro  1. oktober -1. maj (vintersæsonen), skal  være godkendt til vinterroning 

af bestyrelsen og være iført godkendt vest. Roning må højest foregå 200 m fra land. Ved roning uden 

for dagligt roområde (fastlagt i sikkerheds-reglementet) i nævnte tidsrum, skal der være mindst to både 

i følge. Bestyrelsen kan dog efter ansøgning give dispensation til at ro alene.

§ 11.

Medlemmer under 15 år kan få tilladelse til at ro to i følge i sommersæsonen 1. maj - 1. oktober i 

dagligt roområde (fastlagt i sikkerhedsreglementet) eller få tilladelse til at ro ifølge regler for 

fuldbefarne, når alle prøver er aflagt, og når forældrenes tilladelse foreligger skriftligt.

§ 12.

Ethvert af medlemmernes kajakker skal være forsynet med klubbens navn på en af bestyrelsen 

fastsat måde. Kajakker , der ikke er vedligeholdt, eller af bestyrelsen erklæres usødygtige, må ikke 

benyttes, og kan af bestyrelsen fjernes fra bådehuset.

Stk. 2 Medlemmernes ejendele (materiel og rotøj) skal være forsynet med navn eller initialer.

§ 13.

Alt i klubben forefaldende arbejde, renholdelse og oprydning kan pålægges medlemmerne efter tur. 

Bestyrelsen opslår i så tilfælde en liste over de medlemmer, der skal udføre det pågældende arbejde. 

Det er tilladt at bytte tur.

II. Generalforsamlingen
§ 14.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i oktober 



måned, og skal indkaldes med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen 

foregår via email. Datoen offentliggøres endvidere på hjemmesiden og opslås i klubben senest 10 

dage før.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er til stede. 

Stemmeberettigede er alle aktive godkendte medlemmer, der ikke er i restance, samt 

æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Dog har medlemmer under 15 år ikke 

stemmeret vedrørende ændring af klubbens love. Ingen kan afgive mere end én stemme, 

og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger tages ved simpelt flertal, 

jf. dog §§ 21, 24 og 25. Ved valg er afstemningen skriftlig, og skriftlig afstemning skal 

tillige foretages, hvis det kræves af blot ét af de stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes under de samme former, når 

bestyrelsen eller mindst halvdelen af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske 

herom.

Stk. 4 Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt forslag til lovændringer, skal 

være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Forslagene skal 

udsendes sammen med dagsorden.

§ 15. 

På generalforsamlingen skal mindst foretages følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Formanden aflægger beretning.

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for foregående sæson, og afgiver 

regnskabsoversigt for den indeværende sæson.

5. Indkomne forslag.

6. Indskud, kontingent og gebyr fastsættes for det kommende kalenderår.

7. Valg af bestyrelse:

a) Formand.

b) Næstformand.

c) Kasserer.

d) Tilsynsførende for hus.

e) Bestyrelsesmedlem.

f) Bestyrelsesmedlem.

g) Bestyrelsesmedlem.

I forbindelse med generalforsamlingen skal der blandt medlemmerne af den nyvalgte 

bestyrelse være én, der påtager sig posten som formand for skiudvalget, og én, som påtager 



sig at være kontaktperson til festudvalget. Blandt deltagerne på generalforsamlingen skal der 

vælges en person, som påtager sig posten som formand for et bådudvalg.

8. Valg af en revisor.

9. Fremtidig virksomhed.

10. Eventuelt.

§ 16.

Standerhejsning afholdes i marts eller april måned. I forbindelse med standerhejsningen afholdes 

medlemsmøde, hvor det reviderede regnskab for foregående år samt bestyrelsens planer samt budget 

fremlægges. Datoen for standerhejsningen varsles medlemmerne mindst 10 dage før afholdelsen efter 

retningslinjerne i §14 stk. 1.

§ 17.

Bestyrelsen vælges for en periode af ét år. Valget skal ske blandt klubbens medlemmer, dog må 

højst to poster besættes af delaktive/passive medlemmer.

Stk. 2 Ved vakance i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv.

Stk. 3 HvK forpligtes ved aftaler, der på klubbens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af 

formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Stk. 4 Revisorerne vælges for en periode af to år, således at der altid er to revisorer til disposition 

for revidering af klubbens regnskab.

III. Andre bestemmelser vedrørende klubbens virksomhed
§ 18.

Bestyrelsen er ansvarlig for nedsættelse af udvalg til varetagelse af klubbens sportslige opgaver. 

Udvalgenes vigtigste opgave er at motivere klubbens medlemmer til deltagelse i sportslige 

arrangementer arrangeret af klubber under DKF. Udvalgenes arbejdsområde omfatter endvidere 

planlægning af klubbens sportslige arrangementer. Ved vakance supplerer udvalgene sig selv.

Stk. 2 Bestyrelsen kan godkende enkeltmedlemmer til instruktører som leder træningen af de nye 

roere.

§ 19

Skiafdelingens opgave er at motivere og skaffe dens medlemmer mulighed for udøvelsen af 

skisport. Skiafdelingen ledes af et udvalg bestående af en formand og mindst ét menigt medlem. 

Formanden skal være fyldt 18 år og medlem af HvK's bestyrelse. Skiafdelingen er en selvstændig 

økonomisk enhed. Skiafdelingens beslutninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på 



førstkommende bestyrelsesmøde. Skiafdelingen aflægger beretning og regnskab på 

forårsmedlemsmødet.

§ 20. 

Regnskabsåret er lig kalenderåret.

§ 21.

Bestyrelsen kan sætte et medlem i karantæne med øjeblikkelig virkning, såfremt dette har brudt 

væsentligt på rimelig og anstændig adfærd. Beslutningen kræver en enstemmig 

bestyrelsesbeslutning, og der skal straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 

medlemmet ønsker det. Øvrige spørgsmål om udelukkelse af et medlem, der menes uværdigt til 

fortsat at være medlem af klubben, forelægges en generalforsamling. Til udelukkelse kræves at 

mindst 2/3 af de stemmeberettigede ved generalforsamlingen stemmer herfor.

Stk. 2 Et  udelukket medlem kan ikke genoptages, medmindre det vedtages med 2/3 af de 

stemmeberettigede ved en generalforsamling.

§ 22.

Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at et eksemplar af Dansk Kano og Kajak Forbunds 

sikkerhedsbestemmelser altid er opslået på opslagstavlen, og at disse sikkerhedsbestemmelser 

overholdes.

§ 23.

Som bilag til love for Hvidovre Kajakklub er af bestyrelsen udarbejdet følgende reglementer:

• Brugen af klubben til diverse arrangementer

• Bådpladsreglement

• Bådreglement.

• Bådudvalgets opgaver.

• Klubbens behandling af persondata.

• Krav til fuldbefarent medlem.

• Nøglereglement.

• Ordensreglement for brug af klubben.

• Samværsreglement

• Sikkerhedsreglement.

Et eksemplar af disse reglementer skal forefindes på Hvidovre Kajakklubs hjemmeside.



§ 24.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at denne vedtages med mindst 4/5 af de afgivne 

stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst tre og højst fem 

ugers mellemrum. Dersom klubben opløses, skal dens aktiver benyttes til fremme af kajakidrætten. 

DKF i samråd med DIF træffer den endelige afgørelse i så henseende.

Stk. 2 Til beslutning om skiafdelingens opløsning kræves, at denne vedtages med mindst 4/5 af 

de afgivne stemmer på en generalforsamlingen. Dersom afdelingen opløses, skal dens 

aktiver tilfalde Dansk Skiforbund.

§ 25.

Forandringer i disse love kan kun ske på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødtes 

stemmer.

Senest revideret på generalforsamlingen den 26. oktober 2011.


