Vedtægter for
Spjald Løbe & Cykel Klub
§1
Foreningens navn er ”Spjald Løbe & Cykel Klub”. Foreningens hjemsted er Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§2
Foreningens formål er, gennem såvel turistarrangementer som konkurrence, eventuelt i samarbejde med andre
klubber, at dyrke cykling eller anden motionsidræt.

§3
Som medlemmer optages alle over 14 år, der kan gå ind for §2.

§4
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingent opkræves helårligt forud. Der
opereres kun med en enkeltpersons kontingent.

§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer
vælges for en periode på 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer
vælges i ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig med minimum formand, kasser og sekretær.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år af gangen.
Der vælges 1 revisor for 2 år af gangen. Revisoren skal ikke nødvendigvis være medlem af foreningen. Der vælges 1
revisorsuppleant for 1 år af gangen.
Bestyrelsen kan, til løsning af praktiske opgaver, nedsætte udvalg indenfor eller udenfor bestyrelsens eller
medlemmernes kreds.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 bestyrelsesmedlemmer, heraf formanden eller kasseren, er til stede. Ved
eventuel afstemning afgøres enkelte sager ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige er forslaget forkastet.

§6
Foreningens øverste myndighed er foreningens generalforsamling, der finder sted i januar kvartal.
Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel i den lokale ugeavis.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning

3.
4.
5.
6.
7.

Årsregnskab
Indkomne forslag
Valg af:
Revisor:
Eventuelt

a) Fra bestyrelsen b) Fra medlemmerne
a) Bestyrelsesmedlemmer b) 1. og 2. suppleant
a) Revisor (lige årstal) b) Revisorsuppleant

Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsopretning, men såfremt blot et medlem forlanger det,
holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Kun
medlemmer, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig premmøde.
Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i bestyrelsens hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt mindst en tredjedel af medlemmerne
indgiver skriftlig begæring herom til formanden. I begge tilfælde indkaldes den ekstraordinære generalforsamling
med mindst 14 dages varsel jf. §6. Dog senes 4 uger efter begæringen herom er modtaget.

§8
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§9
Det årlige kontingent skal være betalt senest den 1. maj. I modsat fald suspenderes medlemsskabet indtil forholdet
er bragt i orden.

§10
En enig bestyrelse kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Udelukkede
medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling
§11
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling, når mindst 1/7 af medlemmerne er til
stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§12
Foreningens ophævelse kan ske på en, i dette øjemed, indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves
mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og at ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til
endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende, uafhængig af antal fremmødte.
Samtidig med beslutningen om ophævelse af klubben, skal generalforsamlingen også tage stilling til anvendelse af
eventuelle aktiver til fordel for almennyttige formål .
Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen d. 20. februar 2013.

