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Retningslinjer for ÅRHUS KAJAK SAMVIRKE.  
 

 

 
§1 Navn og hjemsted. 

ÅRHUS KAJAK SAMVIRKE (ÅKS) er hjemmehørende i Aarhus 

kommune. ÅKS er stiftet den 1. maj  1975. 

 

§2 Formål. 

ÅKS er et forum for samarbejde på tværs af Århusianske kano- og 

kajakklubber til gavn for kano- og kajaksportsaktiviteter i Aarhus. 

 

 

§3 Medlemsforhold. 

stk. 1     Enhver kano- og kajakklub hjemmehørende i Aarhus 

kommune kan ved skriftlig henvendelse til formandskabet søge  

optagelse i ÅKS. 

 

stk. 2     Under godkendelse af optagelse af en ny klub skal denne 

betale et af ÅKS repræsentantskabet fastsat indskud. 

 

  stk. 3     En medlemsklub kan kun udtræde af ÅKS på det ordinære 

                  repræsentantskabsmøde. Der udloddes ingen andel af den til  

         enhver tid indestående kapital i  ÅKS. 

 

§  4 Repræsentantskabet. 

stk. 1   ÅKS Repræsentantskab består af max 2 medlemmer fra hver af 

     klubberne.  

 

stk. 2   Formandskabet går på skift efter følgende rækkefølge: 

            Kajakklubben Skjold, Kajakklubben Viking, MKC, HEI, ÅKKK. 

            Optages en ny klub aftales samtidig, hvor i rækkefølgen for 

            formandskabet de indgår.  

     Formandsklubben er ansvarlig for at udpege en af sine 

     repræsentanter som kontakt samt indkalde til det ordinære 

     repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet vælger derudover en  

     kasserer og en sekretær.  
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stk. 3    Såfremt repræsentanter fragår i utide, vælges en ny repræsentant 

      fra den aktuelle klub. Navn og kontaktoplysninger på 

      repræsentanter meddeles formandskabet for ÅKS. 

 

§  4 Økonomi 

      Regnskabsåret følger kalenderåret ( 1/1 - 31/12 ). 

             Konto oprettes efter aftale i ÅKS repræsentantskabet hos en af     

             medlemsklubbernes kasserer, hvorved denne klub har  

             mellemregning med ÅKS.  

 

§ 5 Mødeaktivitet. 

stk. 1    ÅKS repræsentantskab afholder minimum 4 møder årligt (inkl. 

             ordinært repræsentantskabsmøde). Der udarbejdes et referat fra  

             hvert møde. 

 

stk. 2    Ordinært repræsentantskabsmøde, afholdes hvert år i starten af 

             november måned. Medlemsklubbernes bestyrelser indkaldes 

             skriftligt hertil med mindst 4 ugers varsel. Sammen med  

             indkaldelse sendes dags orden, beretningen og status på regnskab. 

             Den klub, hvor ÅKS har sin konto medbringer et revideret  

                           regnskab for det afsluttede regnskabsår. 

      Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde: 

1. Valg ordstyrer og referent 

2. Præsentation af repræsentantskabet 

3. Kommentarer til beretning 

4. Indkomne forslag. 

5. Næste års samarbejde, f.eks.: 

 - stævner  

 - fastlæggelse af datoer 

 - nedsættelse af ad hoc grupper.  

 

6. Kommentarer og godkendelse af afsluttet regnskab for året 

før. 

7. Overdragelse af formandskab til næste klub 

8. Eventuelt 

 

stk. 3      Hvis en eller flere repræsentanter ønsker afstemning omkring 

     ændring af retningslinjer, valg eller beslutningstagning, afgøres  

              disse ved flertalsafstemning blandt de fremmødte ÅKS  

        repræsentanter.  
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 Hver medlemsklub har to stemmer i repræsentantskabet.  

Såfremt der ved afstemninger i ÅKS repræsentantskabet er 

stemmelighed falder forslaget.  

 

stk. 4    Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes på 

begæring af 2 klubbers repræsentanter. Indvarsling skal ske som 

ved ordinært repræsentantskabsmøde. 

 

§6   Ændring af retningslinjer. 

Forslag, der ønskes behandlet ved det ordinære 

repræsentantskabsmøder  skal  fremsendes til ÅKS’ 

formandskab senest den 1. oktober. 

 

§7 Opløsning af ÅKS.  

Stk. 1 Forslag om opløsning af samarbejdet skal vedtages af 2 på 

hinanden følgende møder, der afholdes med mindst 8 dages 

varsel og højst med 4 ugers mellemrum. Et af disse møder kan 

være et møde med ÅKS repræsentanter, men mindst et af dem 

skal være et ordinært repræsentantskabsmøde.   

 

Stk. 2 Egenkapitalen fordeles ligeligt mellem medlemsklubberne. 

 
Historiske data: 
Love for Århus Kajaksamvirke er udarbejdet, 1975 
Love for Århus Kajaksamvirke er redigeret og vedtaget på møde mellem de Århusianske 

kajakklubber; Marselisborg Kajak Club,  Viking,  Skjold og HEI  Rosport, den 8. maj 

 1990. 
Love for Århus Kajaksamvirke. Redigeret udgave er vedtaget på møde mellem de 

Århusianske kajakklubber: MKC, Skjold, HEI og Viking, d. 17. Maj 2011.  
Love for Århus Kajaksamvirke revideret og ændret til: Retningslinjer for Århus Kajak 

Samvirke 18. april 2012 til vedtagelse på førstkomne ordinære repræsentantskabsmøde, 

d. 13. november 2013. 
 
ÅKS blevet stiftet af Kajakklubben Skjold og Kajakklubben Viking, 1975. 
Marselisborg Kajakklub; MKC henvendte sig og blev optaget i ÅKS, 1977. 
Hjortshøj Egå Idrætsforening; HEI henvendte sig og blev optaget i ÅKS, 1990. 
Århus Kano og Kajakklub; ÅKKK henvendte sig og blev optaget i ÅKS, 2011. 

Go Paddle henvendte sig og blev optaget i ÅKS, 2017. 

Solbjerg Søsport henvendte sig og blev optaget i ÅKS, 2017. 


