Vedtægter
for
foreningen Haslev Håndboldfitness
Kap 1. Foreningens navn og hjemsted
§1
Foreningens navn er Haslev Håndboldfitness, med hjemsted i Haslev - Faxe Kommune

Kap 2. Foreningens formål
§2
Foreningens formål er at samle interesserede til håndboldfitness, motion og socialt samvær.

Kap 3. Medlemskab
§3
Stk 1.
Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer i foreningen.
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Ved indmeldelse skal der oplyses e.
mailadresse - medlemmerne er selv forpligtet på at meddele ændringer heri.
Udmelding sker til Kassereren.
Udmelding sker automatisk ved manglende betaling af kontingent
Der kan laves aftale med Kassereren om at kontingent kan betales over rater.
Stk. 2.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog først
efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket
medlem kan få sin sag taget op på første generalforsamling. Indtil da er vedkommende at
betragte som udelukket.

Kap 4. Kontingent og regnskab
§4
Stk.1
Foreningens bestyrelse fastsætter kontingent.
Kontingentopkrævning udsendes via mail til medlemmer 2 gange årligt i september samt i
januar.
Såvel aktive som passive medlemmer betaler kontingent.
Instruktører er kontingentfri.

Stk. 2
Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut i foreningens navn.
Medlemmernes indbetalinger foretages til kontoen, som oplyses af bestyrelsen ved
opkrævningen.
Tegningsret i bestyrelsen til at underskrive og indgå aftaler på foreningens vegne har
Formand og Kassereren eller Formanden og to medlemmer fra bestyrelsen.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Foreningen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, regnskabet kontrolleres af en
bilagskontrollant valgt på generalforsamlingen
Regnskabsåret løber fra 1. august til 31 juli.
Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.

Kap 5 Generalforsamling:
§5
Stk. 1
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk 2
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med bekendtgørelse til
medlemmer via mail.

Stk 3.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemsantal, dog
undtaget § 7 og § 8 nævnte tilfælde. (i tilfælde af ekstraordinær eller opløsning)
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde
senest 15 august.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, af alle medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance.

Stk 4.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker det.
Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af billagskontrollant.
8. Eventuelt.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Der vælges 1 suppleant for 1 år.
Under punkr 8 kan der ikke træffes beslutninger
Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.
Det føres protokol over generalforsamlingen

Kap 6.Foreningens bestyrelse:
§6
Stk. 1
Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettiget
medlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder indkøb og
vedligeholdelse af materialer og udøver de administrative beføjelser som er henlagt til
foreningen.
Stk 3.
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen af foreningens instruktører.
Stk 4.
Bestyrelsen holder møde når formanden eller mindst to af bestyrelsens medlemmer ønsker
det.
Stk 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Stk.6.
Bestyrelsen er - når særlige forhold taler herfor - berettiget til at meddele medlemmer hel
eller delvis kontingentfrihed.
Stk 7.
Bestyrelsen kan til enhver tid uddelegerer administrative samt praktiske opgaver.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke økonomisk personligt for klubbens økonomi.

Kap 7.Vedtægtsændringer:
§7
Stk 1.
Ændringer af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en
generalforsamling når mindst 1/ 2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når
når mindst ⅔ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk 2.
Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned.
På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst ⅔ af de afgivne stemmer er
for forslaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Kap 8. Opløsning af foreningen
§8
Stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ⅔ af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny
generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Stk 2.
Et eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfælde idrætsformål i Haslevområdet.

