(senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 2007)
§ 1 NAVN
Foreningens navn er Dansk Kano Ekspeditions Klub (DKEK).
Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.
Foreningen har postadresse på den til enhver tid valgte formands adresse.

§ 2 FORMÅL
Formålet med DKEK er:
-

-

at skabe et forum for eventyrlystne personer, som planlægger eller har gennemført
rejser i små aborigine både. Dvs. både som oprindeligt stammer fra naturfolk;
f.eks. kanoer, kajakker, tømmer-/bambusflåder som fremdrives vha. padling,
roning eller sejl.
at formidle oplevelser, erfaringer og faglig viden i forbindelse med
ekspeditioner/rejser.
at udbrede kendskab til og forståelse for naturen som omgivelser man kan leve i,
af og med.
at oparbejde et miljø med personer der har kendskab til aborigine bådkulturer.
at tage på vildmarksture sammen, herunder at anskaffe vildmarksudstyr (f.eks.
kanoer, kajakker og sikkerhedsudstyr) og stille det til rådighed for medlemmer.
Det sker under følgende betingelser:
1) Klubbens udstyr og både skal bookes i klubbens bookingskalender på
Internettet før udlån.
2) Der skal altid være minimum ét medlem i klubbens tandem-både når de
benyttes. Medlemmer af bestyrelsen kan dispensere herfor.
3) Som udgangspunkt kan et fartøj bookes for en tur. Dog kan man med
dispensation fra bestyrelsen hjemtage et fartøj i op til en måned for at
benytte det lejlighedsvis.
4) Det er tilladt for et medlem at tage et ikke-medlem med på tur i maksimum
7 dage i klubbens solobåde. Men medlemmerne har fortrinsret til at bruge
bådene og kan senest 5 dage inden den periode bådene er booket til, gøre
krav på båden udlånt til ikke-medlemmet. Ved bookning skal det anføres,
hvilken båd som ikke-medlemmer ønsker at benytte. Det er ikke tilladt for
ikke-medlemmer at padle fos i klubbens solo-både.
5) Der er en selvrisiko på 1500 kr. ved ødelæggelse af klubbens udstyr og
både. For evt. restbeløb er DKEK selvforsikret.
6) Hvis en båd eller andet udstyr beskadiges, skal medlemmet, der har booket
udstyret, så vidt muligt udbedre skaden senest én uge efter den er sket.
Medlemmet skal også straks kontakte en person fra udstyrsudvalget og
orientere om skaden. Såfremt der er risiko for, at skaden ikke er
fuldstændig udbedret, inden den dag, det næste medlem har booket
udstyret til, skal vedkommende orienteres så hurtigt som muligt.
7) Hvis man skal padle en ukendt flod eller hvad der ligger på grænsen af ens
formåen, skal man have godkendelse fra bestyrelsen til at benytte udstyret.

Alternativt er selvrisikoen total.

§ 3 MEDLEMSKRITERIUM
DKEK ønsker at vedblive at være en kompetent forsamling af aktive
vildmarksentusiaster, som værdsætter naturoplevelser. Vi vil gerne sikre at fremtidige
medlemmer har den fornødne erfaring og respekt i forhold til både naturen og det
udstyr som kollektivt er anskaffet.
Et af følgende krav stilles derfor til nye medlemmer:
1. at man har generel turerfaring med aborigine bådtyper, normalt kajak eller
kano, svarende til sammenlagt minimum 6 ugers turaktiviteter, heraf minimum
3 uger indenfor de sidste 5 år. Med turaktiviteter menes ture af flere dages
varighed med overnatning i telt eller lign. eller
2. at man har været på en længere eller krævende ekspedition i aborigine
bådtyper af minimum 3 ugers længde, eller
3. at man besidder en specialviden, som kan tilføre DKEK noget specielt
vedrørende formålet med klubben. Eksempelvis kan man være filmfotograf
eller bådebygger.

Ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema, som rekvireres på klubbens hjemmeside
eller hos formanden og sendes til klubbens formand. Ansøgeren optages når
vedkommende opfylder kravene i pkt. 1 eller pkt. 2 ovenfor. Bestyrelsen foretager en
konkret vurdering af om ansøgeren opfylder kriterierne. Optagelse efter pkt. 3 sker
når mindst 4 af 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer for.
Man kan ikke have status som passivt medlem.

§ 4 OPHØR AF MEDLEMSKAB
Man kan ophøre med at være medlem ved:
-

-

Udmeldelse. Skal finde sted skriftligt per brev eller e-post til kassereren minimum
én måned inden regnskabsårets udgang der er d. 30. juni.
Kontingentrestance. Såfremt kontingentbetaling ikke har fundet sted på rettidige
indbetalingsdato, er medlemmet i restance og al gæld til klubben er forfalden til
betaling. Såfremt al gæld ikke, efter henvendelse fra kassereren, er betalt inden
udgangen af den følgende måned, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet
øjeblikkeligt. Genoptagelse kan kun finde sted med bestyrelsens godkendelse, og
mod betaling af al gæld.
Eksklusion af andre årsager kan kun finde sted når et medlem skønnes at have
gjort sig skyldig i en handling, der kan skade klubbens anseelse, overtrædelse af
klubbens reglementer eller ved i klubbens arbejde ikke at have overholdt klubbens
love, bestemmelser eller forskrifter.

Bestemmelse om eksklusion træffes på en generalforsamling efter et forslag fra
bestyrelsen, og er vedtaget såfremt halvdelen af de fremmødte, stemmeberettigede
medlemmer stemmer derfor. Spørgsmålet om en eksklusion kan ikke indankes.
Eksklusion kan således ikke foretages af bestyrelsen eller enkelte
bestyrelsesmedlemmer, undtagen i tilfælde af kontingentrestance.
Før et forslag om eksklusion af et eller flere medlemmer kan behandles på en
generalforsamling, skal det i indkaldelsen udtrykkeligt være anført, at det er en
eksklusion der skal behandles, og det skal ved navns nævnelse opgives, hvem det
drejer sig om. Det medlem, hvis eksklusion behandles, er møde- og taleberettiget,
indtil en eventuel eksklusion er vedtaget. Den pågældende skal indkaldes pr. anbefalet
brev, og såfremt han/hun ikke giver møde, skal bestyrelsen ved fremlæggelse af
postkvittering, overfor generalforsamlingen dokumentere, at rettidig indkaldelse har
fundet sted.
Kan denne dokumentation ikke fremlægges, kan generalforsamlingen afvise
behandling af forslaget, og henvise til behandling ved ny generalforsamling.

§ 5 KONTINGENT
Det årlige kontingent, som følger regnskabsåret, fastlægges på den årlige
generalforsamling. Medlemmer med bopæl i udlandet i hele regnskabsåret, herunder
Grønland og Færøerne, betaler halvt kontingent.

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes ordinær
generalforsamling i august/september måned, efter bestyrelsens nærmere beslutning.
Indkaldelsen skal ske skriftligt per brev eller e-post og/eller ved annoncering i
klubbens blad senest 3 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden
1) Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere.
2) Beretning fra bestyrelse og udvalg.
3) Regnskab, budget og kontingent.
4) Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelse i hænde senest 8 dage
inden generalforsamlingen.
5) Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær, menigt bestyrelsesmedlem samt
3 suppleanter.
6) Valg til diverse udvalg
7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.

Afstemning
Stemmeret har alle der ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt,
men hver fremmødt medlem kan kun gøre brug af én fuldmagt. Det skal af
fuldmagten ved angivelse af navn fremgå til hvem den er udstedt, samt hvad der
meddeles fuldmagt til. Alle fuldmagter skal afleveres til formanden eller dennes
stedfortræder inden generalforsamlingen påbegyndes. Fuldmagter der afleveres
efterfølgende er ugyldige.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt og varslet.
Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ændring af loven kræver dog, at
mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, men mere end halvdelen af de stemmeberettigede
fremmødte medlemmer stemte for det, kan det vedtages med almindeligt flertal på
den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Såfremt mindst to medlemmer ønsker det, skal afstemning være skriftlig.
Ekstraordinær generalforsamling
Afholdes når et flertal af bestyrelsen ønsker det eller 25 % af medlemmerne har
anmodet bestyrelsen herom. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel.

§ 7 BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et
menigt medlem samt tre suppleanter. Formand, næstformand og kasserer må ikke
komme fra samme husstand.
Bestyrelsen forestår klubbens ledelse og disponerer under ansvar over for
generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden. Hvor ikke andet følger af
lovene, træffer bestyrelsen afgørelsen i alle foreliggende sager. Det enkelte
bestyrelsesmedlem træffer under ansvar over for bestyrelsen afgørelse i alle
foreliggende sager inden for eget ansvarsområde, der fastsættes i bestyrelsens
forretningsorden.
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang hver tredje måned. Der skal skrives
referat af bestyrelsesmøderne.
I tilfælde af afstemning skal alle bestyrelsesmedlemmerne være til stede. Ved fravær
indtræder suppleanterne
For vedtagelse af et forslag skal 4 medlemmer stemme for. Hvis dette ikke er tilfældet
kan forslaget sættes til afstemning blandt klubbens medlemmer på en
generalforsamling.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af specialopgaver. Det påhviler disse
udvalg løbende at holde bestyrelsen orienteret om udvalgsarbejdet.
Bestyrelsen skal løbende informere medlemmerne om sit og de nedsatte udvalgs
arbejde.
Tegningsberettigede til DKEK's girokonti er: Formand, næstformand eller kasserer.

§ 8 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
Foreningens revisor skal kommentere det reviderede regnskab i forbindelse med den
årlige generalforsamling.
Revisor må ikke have andre poster i foreningen.
Hvor medlemmer af DKEK stifter samarbejdsaftaler er DKEK uden økonomisk
ansvar og krav med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

§ 9 OPLØSNING
Foreningen kan opløses når to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter
dette. En af disse skal være den ordinære. Senest på den sidste generalforsamling
besluttes, hvorledes klubbens aktiver skal fordeles til almennyttige formål.

§ 10 ETIK OG MORAL
DKEK og dens medlemmer arbejder med respekt for naturen samt de folk som beboer
den.
Ekspeditioner, der har øvet eller vil øve unødvendig vold på fauna og flora eller i det
hele taget kan betragtes som en trussel for den økologiske balance, betragtes som
forkastelige.
Hvis ekspeditioner planlægges ind i områder, som bebos af naturfolk, skal deltagerne
eller ekspeditionens ansvarlige leder(e) præsentere en forståelse for og indsigt i det
givne folks kultur, for at DKEK kan støtte projektet.!

