VEDTÆGTER
for

Viborg Håndbold Klub

Side 2

1.
Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.
Dets hjemsted er Viborg kommune.
2.
Foreningens formål er at fremme interessen og bedre mulighederne for at dyrke håndboldspillet i
Viborg.
3.
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Indmeldelse sker ved udfyldelse af
indmeldelsesblanket, som afleveres til træneren eller til et bestyrelsesmedlem. Ved indmeldelse
betales gældende indmeldelsesgebyr.
Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æresmedlemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som aktive medlemmer.
4.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller en af denne udpeget person til
udgangen af indeværende måned.
5.
Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkrævningstidspunkter. Såfremt betaling ikke er sket tre
måneder efter påkrav, medfører dette automatisk udmeldelse. Genoptagelse kan herefter først ske,
når restancen er indbetalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for kontingent.
6.
Bestyrelsen kan beslutte foreløbigt at ekskludere et medlem, når den finder, at den pågældende i
væsentlig grad har optrådt usportslig eller på anden måde i væsentlig grad har modarbejdet
foreningen. Bestyrelsen skal forelægge sin beslutning for den førstkommende ordinære eller
ekstraordinære generalforsamling, der træffer endelige afgørelse om eksklusionens opretholdelse.
7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en
gang årligt, senest 3 måneder efter regnskabsåret afslutning. Indkaldelse til generalforsamling
sker ved mindst 30 dages varsel ved annonce i Viborg Stifts Folkeblad.
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Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning

3.

Forelæggelse af årsregnskab samt næstkommende års budget til godkendelse.

4.

Indkomne forslag

5.

Valg til bestyrelsen

6.

Valg af 1. suppleant og 2. suppleant til bestyrelsen

7.

Valg af revisor samt suppleant til denne

8.

Valg af fanebærer

9.

Eventuelt.

8.
Forslag, som bestyrelsen ønsker behandlet af generalforsamlingen, skal udsendes til de
stemmeberettigede personer med mindst 30 dages skriftligt varsel. Forslag fra stemmeberettigede
medlemmer skal fremsendes, så de er bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen og efterfølgende af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage
inden samme generalforsamling.
9.
Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske
med 8 dages varsel med skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling,
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav herom.

når

mindst

10

10.
Alle medlemmer, der på generalforsamlingstidspunktet er over 17 år er stemmeberettigede.
Medlemmer, der er under 18 år på generalforsamlingstidspunktet, kan repræsenteres af 1 forældre
eller værge. Stemmeretten kan udøves personligt eller ved afgivet fuldmagt, som afleveres ved
fremmøde på generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger kræver almindeligt stemmeflertal.
Til ændring af foreningens vedtægter kræves der tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer, hvoraf halvdelen skal være til stede.
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Er halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede på generalforsamlingen, men
stemmer mindst 2/3 af de fremmødte for ændringsforslaget, kan ændringsforslaget endeligt
vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtægtsændringen kan endeligt
vedtages med almindeligt stemmeflertal blandet de fremmødte medlemmer.
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ majoritet blandet
samtlige stemmeberettigede medlemmer.
11.
Bestyrelsen, der består af 7 klubmedlemmer på 18 år eller derover, vælges på generalforsamlingen.
Der vælges 2 suppleanter blandet klubmedlemmer på 18 år eller derover.
Der vælges 2 revisorer og 1 suppleant for hver af revisorerne.
Der vælges 1 fanebærer.
Valgene foretages på følgende måde:
Ulige årstal vælges:

3 bestyrelsesmedlemmer
1 revisor samt 1 revisorsuppleant for den valgte revisor

Lige årstal vælges:

4 bestyrelsesmedlemmer
1 revisor samt 1 revisorsuppleant for den valgte revisor

Hvert år vælges med valgperiode på 1 år:

1. suppleant til bestyrelsen
2. suppleant til bestyrelsen
1 fanebærer
12.

Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og vælger af sin midte
formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og
fordeler forretningerne imellem sig.
13.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet med mindst 2 dage varsel, og
mindst 4 medlemmer er mødt.
Til beslutningen kræves almindeligt flertal.
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Over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og vigtige begivenheder i foreningen skal føres
protokol.
14.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Foreningen tegnes af formanden og
bestyrelsesmedlemmer efter behov. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig
hæftelse på de foreningen påhvilende forpligtelser.
15.
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
Omlægningsregnskabsåret løbet fra 1. april 1996 til 30. juni 1997.
Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelse og revisorer.
Regnskabet skal før ordinær generalforsamling være revideret af 2 revisorer.

