Vedtægter for foreningen

”Kajakhotel Åbrinken”
§1
Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Kajakhotel Åbrinken” i det følgende ”Foreningen”. Foreningen har hjemsted i Aarhus
Kommune med adressen c/o Brabrand Rostadion, Vandværksvej 14, DK-8220 Brabrand.
§2
Foreningens formål
Formålet er, at administrere Kajakhotel Åbrinken, Åbrinkvej 2a og 2b, DK-8000 Aarhus C, i
overensstemmelse med aftale med ”Idrætssamvirket Aarhus”, Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, DK8000 Århus C, og beslutninger taget af repræsentantskabet ”Aarhus Kajaksamvirke (ÅKS)”, som er det
overordnede organ for Foreningen. Udover drift og vedligeholdelse af faciliteten er formålet at indkøbe
nyanskaffelser som egne kajakker, og arbejde mod en flåde med vægt på stabile turkajakker, men

også lidt vanskeligere kajakker, som kan bruges til træning i et roligt farvand.
§3
Stiftere
Den selvejende institution ”Kajakhotel Åbrinken” blev stiftet af repræsentantskabet ”Aarhus Kajaksamvirke
(ÅKS)”, som ved stiftelsen bestod af følgende 6 klubber: Kajakklubben Skjold, Kajakklubben Viking,
Marselisborg Kajak Club, Egå Rosport, og Aarhus Kano- og Kajakklub og GoPaddle.
§4
Grundlaget
Det finansielle grundlag ved stiftelsen bestod af 50.000 kr. ydet som opstartstilskud fra
breddeidrætsprojektet ”Den Blå Rambla” til ”Kajakhotel Åbrinken”. Midler til nyanskaffelser og til driften af
”Kajakhotel Åbrinken” tilvejebringes ved lejeindtægter fra kajakpladser i Kajakhotel Åbrinken, container
med adressen 2b, udlejet til selvorganiserede kajakroere. Container med adressen 2a bruges i fællesskab af
ÅKS-medlemsklubberne.

§5
Drift
Foreningen drives af frivilligt arbejde, som fx bestyrelsesarbejdet og praktisk arbejde udført af brugerne,
men også med mulighed for at benytte lønnet arbejde, som fx til kassererjobbet, til reparationsarbejder og
til rengøringen.
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§6
Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, hvor kravet til et medlem af bestyrelsen er, at
medlemmet også skal være medlem af en kajakklub der er repræsenteret i ”Aarhus Kajaksamvirke (ÅKS)”.
Bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet ”Aarhus kajaksamvirke (ÅKS)” og bestyrelsen vælger selv en
formand, næstformand og en kasserer. Kassereren er ikke nødvendigvis et medlem fra bestyrelsen.
§7
Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsens opgaver er, at administrere Foreningens værdier i overensstemmelse med beslutninger,
retningslinjer og den driftsmodel, der er udstukket af repræsentantskabet ”Aarhus Kajaksamvirke (ÅKS)”,
og overordnet sørge for, at der skabes størst mulig værdi for kajaksporten og medlemsklubberne. Det er
desuden bestyrelsens opgave at håndtere det sikkerhedsmæssige forhold i, at selvorganiserede
idrætsudøvere bruger deres lejede kajakplads som udgangspunkt for sejlads på Aarhus Å.
§8
Tegningsret
Formanden og et bestyrelsesmedlem fra ”Kajakhotel Åbrinken” tegner foreningen.
§9
Forpligtigelser
Foreningen ”Kajakhotel Åbrinken” er forpligtiget til at administrere Foreningen i overensstemmelse med
beslutninger, retningslinjer og den driftsmodel, der er udstukket af det overordnede organ,
repræsentantskabet ”Aarhus Kajaksamvirke (ÅKS)”. Bestyrelsen for ”Kajakhotel Åbrinken” aflægger
beretning ved det ordinære repræsentantskabsmøde i ”Aarhus Kajaksamvirket (ÅKS)”. Det er desuden
bestyrelsens forpligtigelse at administrere det sikkerhedsmæssige forhold beskrevet i §7.
§10
Regnskab og revision
Regnskabet følger kalenderåret. Der aflægges regnskab årligt ved det første ordinære møde i ”Aarhus
Kajaksamvirke (ÅKS)” efter årsskiftet. Der føres en selvstændig bankkonto og et selvstændigt regnskab for
”Kajakhotel Åbrinken”, som dermed er adskilt fra regnskabet i ”Aarhus Kajaksamvirke (ÅKS)”.
Repræsentantskabet udpeger en ÅKS-repræsentant, som ikke er medlem af bestyrelsen af ”Kajakhotel
Åbrinken”, til at revidere regnskabet.
§11
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages ved det årlige repræsentantskabsmøde i Aarhus Kajaksamvirke (ÅKS) ved,
at et flertal af medlemsklubberne indstiller det, og at Aarhus Kajaksamvirke derefter godkender
indstillingen med et kvalificeret flertal.
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§12
Opløsning
Opløsning kan vedtages ved 2 af hinanden efterfølgende ordinære/ekstraordinære
repræsentantskabsmøder i Aarhus Kajaksamvirke (ÅKS) ved, at et kvalificeret flertal af medlemsklubberne
stemmer for en opløsning ved det første møde, og et simpelt flertal stemmer for ved det efterfølgende
møde. Ved en opløsning overdrages værdierne til repræsentantskabet og værdierne vil blive administreret
efter repræsentantskabets retningslinjer.

§13
Ikrafttræden
Vedtægterne trådte i kraft ved stiftelsen 19. juni 2017. Første vedtægtsændring som er tilføjet i dette
dokument, træder i kraft ved vedtagelse under repræsentantskabsmødet i ÅKS år 2020.

Aarhus den /

2020

________________
Navn:
Kajakklubben Skjold

________________
Navn:
Egå Rosport

________________
Navn:
Marselisborg Kajak Club

________________
Navn:

________________
Navn:

________________
Navn:

GoPaddle

Kajakklubben Viking

Aarhus Kano- og Kajakklub

________________
Navn:
Solbjerg Søsport
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