SMØRUM RULLESKØJTE KLUB (www.srk85.dk)
Medlem af Danmarks Rulleskøjte union
VEDTÆGTER
for
SMØRUM RULLESKØJTE KLUB (SRK-85)
§1
Navn og hjemsted:
Foreningens navn er "SMØRUM RULLESKØJTE KLUB" (SRK-85)
Stiftet d. 22. maj 1985
Klubbens hjemsted er Egedal Kommune.
§2
Formål:
Foreningens formål er at dyrke rulleskøjteløb ved at give medlemmerne adgang til undervisning og
træning.
§3
Medlemmer:
Som medlem kan optages alle personer, der tiltræder foreningens formål.
Medlemmer, der skønnes at modarbejde foreningen, kan ekskluderes af foreningen efter vedtagelse
herom i bestyrelsen. Sådanne medlemmer kan få deres sag forelagt på den førstkommende
ordinære generalforsamling.
§4
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, og indkaldes af
bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i de lokale blade, eller på anden
fyldestgørende måde. Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal fremsættes til formanden
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance.
Medlemmer under 15 år skal ved stemmeafgivelse være repræsenteret ved en forældre eller værge.
Hver stemmeafgiver kan højst afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig
afstemning skal finde sted, såfremt 1 medlem ønsker dette.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af udvalg
9. Valg af 4 repræsentanter til LSI' s generalforsamling
10. Valg af 2 revisorer for 1 år
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
12. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 50% af
medlemmerne begærer dette. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 1 uges varsel.
§5
Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der umiddelbart efter
generalforsamlingen konstituerer sig med: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 1 sekretær, idet
2 af de nævnte poster kan varetages af samme person. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær afgår på lige år, kasserer
afgår på ulige år. Genvalg kan finde sted.
Kun medlemmer der er tilstede på generalforsamlingen, eller har givet skriftlig tilsagn, kan vælges.
§6
Regnskab:
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet underskrives af formand,
kasserer og revisor.
§7
Kontingent:
Hvert medlem betaler et kontingent hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
§8
Vedtægtsændringer:
Ændringer i disse vedtægter kan finde sted på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for ændringen.
§9
Opløsning:
Foreningen kan kun opløses, på 2 generalforsamlinger efter hinanden, hvis 2/3 af de afgivne
stemmer er for opløsningen. I tilfælde af foreningens opløsning, overgår dens aktiver til et af
bestyrelsens vedtagne formål, i henhold til LSI´s vedtægter § 3.
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