Vedtægter for Langgarverne

§1

Navn.
Foreningens navn er Langgarverne.
Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune.

§2

Formål.
Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har til formål
at sikre gode rammer for medlemmernes udøvelse af baneatletik, landevejs-, cross- og
motionsløb samt triathlon og duathlon og lignende aktiviteter.
Langgarverne Tri. er en afdeling i foreningen med afdelingsvedtægter, der godkendes af
Langgarvernes generalforsamling.
Langgarvernes generalforsamling vælger en ansvarlig for Langgarverne Tri. afdelingen, der
samtidig er medlem af Langgarvernes bestyrelse.

§3

Medlemskab.
Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningens formål.
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og leve op til
foreningens formål.
Indmeldelse i foreningen sker ved betaling af kontingent via foreningens hjemmeside.
Udmeldelse skal meddeles skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse er klubben ikke forpligtet
til at betale kontingent tilbage.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når svært belastende forhold gør sig gældende, og når
der findes grund hertil.
Det udelukkede medlem har ret til at anke bestyrelsens beslutning skriftligt på
førstkommende generalforsamling.
Æresmedlemmer kan udpeges af en enig bestyrelse i forbindelse med særlige lejligheder.

§4

Kontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent indbetales forud via foreningens
hjemmeside for et år (365 dage) ad gangen.

§5

Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes en gang årligt i januar
måned. Indkaldelse sker via foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt
skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Indsendte forslag offentliggøres via foreningens hjemmeside, senest 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse.
Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har
medlemmer, der er fyldt 16 år. Valgbare er juridisk myndige medlemmer.
Stemmeret kan udøves med skriftlig fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt per fremmødt medlem.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Udvalgenes beretninger for det forløbne år.
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse,
herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse.
a. Formand (ulige år).
b. Næstformand (lige år).
c. Kasserer (lige år).
d. Sekretær (ulige år).
e. Ansvarlig for motionsudvalget (lige år).
f. Ansvarlig for konkurrenceudvalget (ulige år).
g. Ansvarlig for triathlon afdelingen (ulige år).
Valg af 3 bestyrelses suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen som offentliggøres via klubbens
hjemmeside.
Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer og
beslutning om eksklusion kræver dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§6

Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen,
med angivelse af det emne som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse
af ønsket herom. Indkaldelse skal ske senest 2 uger før afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling.
Forslag til emnet for ekstraordinær generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indsendte forslag offentliggøres via foreningens hjemmeside senest 1 uge før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.
Det er den ekstraordinære generalforsamling, der beslutter, om et stillet forslag omfattes af
emnet for generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Behandling af emnet, herunder eventuelt indkomne forslag til emnet.
3. Eventuelt.

Afgørelser på ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer og beslutning om eksklusion kræver dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§7

Bestyrelsen.
Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsens opgave er at fastholde og gennemføre generalforsamlingens beslutninger og
sikre foreningens beståen og udvikling i overensstemmelse med foreningens formål og
løbende handlingsplaner.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, herunder formanden eller
næstformanden, er til stede.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Disse offentliggøres på foreningens
hjemmeside.
Bestyrelsen indkalder til fællesmøde i 4. kvartal, hvor foreningens aktiviteter for det
kommende år drøftes. Referat af mødet offentliggøres via foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen kan beslutte at ændre aktiviteter og igangsætte nye aktiviteter.

§8

Regnskab, budget og revision.
Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. januar til den efterfølgende 31. december.
Bestyrelsen skal senest 1 uge inden afholdelse af generalforsamlingen afgive regnskab for
det forløbne regnskabsår til revisorerne, der samtidig påser at beholdningerne er til stede.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, forsynet med
revisorernes påtegning og underskrift.
Budget for det kommende regnskabsår forelægges generalforsamlingen. Revisorerne har til
enhver tid adgang til at efterse regnskabet og til at påse, at beholdningerne er til stede.

§9

Tegning og hæftelse.
Foreningen tegnes af bestyrelsen eller den af bestyrelsen skriftligt bemyndigede.
Økonomisk tegningsberettiget er foreningens kasserer. Bestyrelsen er bemyndiget til at
igangsætte projekter for beløb under kr. 25.000.
Projekter der overstiger kr. 25.000 kræver generalforsamlingens godkendelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som
påhviler foreningen.

§10

Opløsning.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling
med dette punkt på dagsordenen.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men opnås mindst ¾ af de
afgivne stemmer for opløsning af foreningen, indkaldes til ny ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslag om opløsning af foreningen kan vedtages med mindst ¾ af de
afgivne stemmer, uanset antal medlemmer til stede.
Den ekstraordinære generalforsamling beslutter ved simpelt flertal, hvad der skal ske med
foreningens midler.

§11

Ikrafttrædelse.
Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 23. januar
2012.
De tidligere vedtægter dateret d. 24. oktober 2007 er herefter bortfaldet.
Ændret på generalforsamlingen d. 24. oktober 2013.

