Undersøgelse af love og regler forbindelse
med en ekstraordinær generalforsamling.
For at undersøge hvilke regler man skal eller bør henholde sig til, når det gælder afholdelse af
ekstraordinær generalforsamling, har bestyrelsen kigget ind det lovstof der findes på området.

Grundlaget for en forening
Regelsættet som regulerer Kajakklubben Strømmens virke er, som det primære, foreningens vedtægter.
Foreningsdannelse er reguleret i Grundlovens §78. Ud over dette, findes der ikke nogen ’Foreningslov’ i
Dansk lovgivning. Derimod defineres der i ’Folkeoplysningsloven’ nogle forhold, som en forening skal
overholde, afledt af, at foreningen modtager kommunalt tilskud.
’Folkeoplysningsloven’ fastlægger i den sammenhæng, at en forening, for at kunne opnå tilskud, skal være
demokratisk opbygget med en af medlemmerne valgt bestyrelse. Foreningen skal have et sæt vedtægter,
der beskriver foreningens formål og hvorledes man kan blive valgt til bestyrelsen. Foreningen skal
endvidere være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Alle elementer overholdes af
Kajakklubben Strømmen.

Kajaklubbens vedtægter
Af Kajakklubben Strømmens vedtægter fremgår af § 4 følgende:
”Det er hvert enkelt medlems pligt at overholde klubbens værdier, vedtægter, ordensregler og
sikkerhedsbestemmelser, samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører.”
Derfor er man nødt til at kigge ind i om der via vores medlemskab af DKF (Dansk Kano og Kajakforbund)
eller DIF (Danmarks Idrætsforbund) er fastlagt regler omkring foreningsetik eller andet der skal iagttages.
Omkring ordinær og ekstraordinær generalforsamling anføres det i vedtægternes § 9:
”Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og er, når den er
lovligt indkaldt, til enhver tid beslutningsdygtig. Den ordinære generalforsamling skal afholdes én gang
årligt i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet på
en generalforsamling skal indgives til bestyrelsen skriftligt mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen skal offentliggøres ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden mindst 8
dage før og indeholde samtlige sager, som skal behandles, bilagt regnskab ect.
Enhver sag som ikke er offentliggjort mindst 8 dage før kan ikke behandles på generalforsamlingen.”
Som det fremgår af vedtægternes § 9 skal forslag der ønskes behandlet på ’en generalforsamling’ indgives
til bestyrelsen senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Der står ikke angivet om denne frist gælder
både for en ordinær såvel som en ekstraordinær generalforsamling. Derfor betragter bestyrelsen, at dette
gælder både for en ordinær såvel som en ekstraordinær af slagsen.
Bestyrelsen har vurderet, at disse frister, pga. projektets størrelse (både i arbejdstimer og økonomisk) at
disse frister i dette tilfælde bør forlænges, så bestyrelse og medlemmer har god tid til at sætte sig ind i
materialet vedr. projektet. Se bilaget ”Vigtige datoer fra mod 15. november”.
Fristforlængelsen må selvfølgelig ikke være så lang, så medlemmer der ønsker at stille et forslag, ikke har
tid til at bearbejde forslaget fra tiden mellem annonceringen af den ekstraordinære generalforsamling til
fristen for at stille et forslag er udløbet.

Vedtægterne beskriver bl.a. dagsorden for den ordinære generalforsamling, men ikke noget om faste
punkter for dagsorden til en ekstraordinær generalforsamling.
Vedtægterne beskriver også, at vedtægtsændringer alene kan foregå på en ordinær generalforsamling.

Foreninger/organisationer som Kajakklubben Strømmen er underlagt
Kajakklubben strømmen er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund (DKF), som igen er medlem af
Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Love og Regler (udgave april 2019) for DKF såvel som ’Love Danmarks Idrætsforbund 2019’ udstikker ikke
specielle retningslinjer for medlemsklubbernes generalforsamlingsprocesser, hvorfor der i den
sammenhæng ikke er noget at iagttage.

Grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer
Der findes en håndbog ”At lede en sag” Det er en vejledning til, hvorledes en bestyrelse kan agere. Den kan
bruges helt eller delvist. Bogen beskriver også fraværet af en ”Foreningslov” i Danmark. Ved tvister skeler
domstolene til tidligere domme på området, eller til hvad der er tradition for i foreningslivet, samt hvad der
står i foreningens vedtægter.
Konklusionen er således, at det er Kajakklubben Strømmens vedtægter, der er det bedste grundlag for et
regelsæt omkring ekstraordinær generalforsamling og da disse ikke er meget specifikke, så levnes der plads
til en del fortolkning.
Vigtigst må dog være, at man ikke går på kompromis med demokratiet i foreningen, hvilket er meget godt i
tråd med den almindelige ånd i klubben.

Møde med DGI‐konsulent
I tillæg til ovenstående har bestyrelsen haft møde med Anders Lilhav Nielsen (DGI, Konsulent
Foreningsrådgivning og –udvikling). Han bekræfter, at det er bestyrelsen eller de medlemmer, der har
indkaldt, der beslutter hvilke punkter og beslutninger, der skal gennemføres på en ekstraordinær
generalforsamling.
Citat fra DGIs hjemmesiden. Link:
”Den ekstraordinære kan holdes på et hvilket som helst tidspunkt af året. Dagsordenen består af det eller de
punkter, som de (bestyrelses‐)medlemmer, der har indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling,
ønsker behandlet.”

Bestyrelsen
Kajakklubben Strømmen, juni 2020.

