Vedtægter af 17/9 2003 for Kølstrup/Rynkeby Håndboldklub

§ 1.

Navn:
Klubbens navn er Kølstrup/Rynkeby Håndboldklub, stiftet 22/3 1999.
Foreningen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune.
Foreningen er med i Team Nymark og medlem af FHF, som hører under DHF.

§ 2.

Formål:
Foreningen er en almennyttig forening for håndboldinteresserede med det formål at
dyrke håndbold og foreningsliv på alle alderstrin.

§ 3.

Medlemskab:
Enhver, som vil dyrke håndbold, være frivillig og ulønnet hjælper eller leder i klubben
kan blive medlem, hvis man kan gå ind for foreningens vedtægter og formål.
De aktive betaler et kontingent ift. den aktivitet de dyrker.
Støttemedlemmer optages for 1 år ad gangen ved køb af passive medlemskort.
Forslag: at dette slettes
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af medlemskontingentet.
Det forventes, at medlemmerne tager del i foreningens aktiviteter og opgaver, og at de
repræsenterer foreningen på en værdig måde.
Gyldigt medlemskab opnås ved Indmeldelse i foreningen via hjemmesiden.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens mail.
Forslag: at dette tilføjes
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som efter bestyrelsens skøn bevidst
modarbejder vedtagelser eller foreningens vedtægter.
Et ekskluderet medlem kan få sin sag prøvet ved den førstkommende
generalforsamling.

§ 4.

Generalforsamling:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som er for alle medlemmer.
Generalforsamling afholdes i september måned. Der indkaldes ved bekendtgørelse i
den lokale presse senest 14 dage før generalforsamlingen.
Har man punkter eller forslag man ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal det
skriftligt bekendtgøres for bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, som fastsætter afstemningsprocedure og
udpeger stemmetællere.
Alle fremmødte medlemmer over 15 år har stemmeret, for børn under 15 år kan en
forældre/værge overtage stemmeretten. Hver fremmødt kan kun afgive én stemme.
Valgbar er alle medlemmer, der er fyldt 18 år. Dog kan et enkelt medlem være mindst
16 år. Forslag: at dette slettes
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
Afgørelser afgøres ved almindeligt flertal.
Afstemning foretages ved håndsoprækning, der skal dog ske skriftlig afstemning hvis
bare én af mødedeltagerne ønsker dette.

Generalforsamlingens dagsorden omfatter mindst:
Valg af dirigent
Bestyrelsens årsberetning fremlægges til debat.
Forslag: at dette slettes
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Debat om klubbens igangværende sæson. Forslag: at dette slettes
Behandling og godkendelse af budget. Ændres til fremlæggelse
af budget. Forslag: at dette erstatter
Indkomne punkter eller forslag
Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer.
Eventuelt

§ 5.

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid sammenkaldes af bestyrelsen, eller
når mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Skrivelsen
skal indeholde det/de punkter eller forslag der ønskes behandlet, samt være
underskrevet af de førnævnte 15 medlemmer.
Der indkaldes som ved den ordinære generalforsamling. Af indkaldelsen skal det
fremgå hvilke punkter eller forslag, der skal behandles.

§ 6.

Bestyrelsen:
Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at foreningens opgaver løses. Bestyrelsen styrer
og leder foreningen og træffer de nødvendige afgørelser på medlemmernes vegne.
Bestyrelsen skal altid have en størrelse, som svarer til omfanget af de opgaver, der
skal løses. Forslag: at dette slettes.
Bestyrelsen skal være på mindst 5 og højst 10 personer. Forslag: at dette slettes
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, halvdelen er på valg
i lige år og halvdelen i ulige år. Forslag: at dette slettes
Til bestyrelsen skal der på generalforsamlingen vælges 2 suppleanter, begge for en 1årig periode. Genvalg er muligt.
Senest 30 dg. efter generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig selv med:
formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer ift. de foreliggende opgaver.
Forslag: at dette tilføjes da det er et krav.
Bestyrelsen kan rekonstituere sig, så ofte at den finder det nødvendigt. Forslag: at
dette ændres til hvis
Formand og kasserer skal være myndige. Forslag: at dette slettes da alle skal være
myndig for at være i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan uddele ansvar og kompetence til andre medlemmer i forbindelse med
specifikke arbejdsopgaver.
Valgperioden løber fra 1/11 til 31/10.
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder, i tiden fra generalforsamlingen til den 1/11,
i bestyrelsen som observatører.
Afgående bestyrelsesmedlemmer indtræder, i tiden fra den 1/11 til den 1/12, i
bestyrelsen som hjælpere.

§ 7.

Fuldmagt:
To medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formand, har foreningens
fuldmagt og kan på foreningens vegne tegne foreningen, samt indgå og underskrive
aftaler i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

§ 8.

Økonomi:
Foreningens økonomi skal styres af bestyrelsen ved hjælp af budget, regnskab, og
jævnligt opfølgning på disse. Forslag: at dette ændres til kvartalsvis Det skal tilstræbes,
at indtægter og udgifter harmonerer, og at foreningen ikke ligger inde med en større
kapital, med mindre den er øremærket til særlige formål til gavn for medlemmerne.
Regnskabsåret er d.1/8 til 31/7.
Bestyrelsen udarbejder hvert år budget (til orientering) og regnskab til godkendelse på
generalforsamlingen. Forslag: at dette tilføjes jf. §4 Regnskabet skal underskrives af
samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisor.
Generalforsamlingen vælger hvert år revisorer.
Foreningens revisorer reviderer regnskabet og kontrollerer bilag og beholdningen.

§ 9.

Hæftelse:
Foreningen hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtelser.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, og kan ikke gøre
krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.

§ 10.

Vedtægtsændringer:
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dg. før
generalforsamlingen.
Ændringer i foreningens vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling,
hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 11.

Opløsning af foreningen:
Forslag til opløsning af foreningen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dg.
før generalforsamlingen.
Foreningen kan kun opløses hvis der på den ordinære generalforsamling er 2/3
stemmer herfor. Herefter skal bestyrelsen indenfor 1 måned, indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, hvor der ligeledes skal være 2/3 stemmer for forslaget.
Foreningens midler skal i sådan en situation komme andre lokale idrætsforeninger
tilgode.

Disse vedtægter er vedtaget d. 17/9 2003

