VEDTÆGTER
for
BJERRINGBRO ATLETIK & MOTION
___________________________________________

§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Bjerringbro Atletik & Motion.
Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro.
§ 2.
Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 12 år.
§ 3.
Formål
Bjerringbro Atletik & Motion har som formål at give medlemmerne mulighed for at udøve løbetræning og andre motionsformer, hvortil der skal være mulighed for at få støtte og vejledning. Formålet er også at give inspiration til den enkelte og udbrede kendskabet til løbesporten og relaterede
motionsformer.
Bjerringbro Atletik & Motion har også som formål at sikre medlemmerne del i et uhøjtideligt og
uformelt fællesskab, hvor der er plads til sjov og hyggeligt samvær, men samtidigt tilgodese løbere
på ethvert ambitionsniveau. - Foreningen skal også medvirke til udvikling af gode fysiske muligheder for aktiv bevægelse og motion i Bjerringbro-området.

§ 4.
Økonomi
Foreningens økonomi baseres navnlig på
•
•
•
•
•

årlig kontingentindbetaling
kommunalt tilskud
sponsorbidrag
gaver, herunder støtte fra fonde og lignende
egne arrangementer.

§5
Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der afgår h.h.v. 3 (4) og 2 (3) medlemmer hvert
år. Genvalg kan finde sted.
På generalforsamlingen vælges også en suppleant til bestyrelsen gældende for 1 år.
Valgbare til bestyrelsen er myndige medlemmer af foreningen.
Ved eventuel afstemning til bestyrelsen kan der afgives én eller flere stemmer på de forskellige
kandidater, der er opstillet, dog maximalt stemmer på det antal kandidater, der skal vælges.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet.
Bestyrelsen afholder møder efter behov. Der skrives referat over afholdte bestyrelsesmøder, som
godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 6.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af marts måned.
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•

Generalforsamlingen indkaldes elektronisk via hjemmeside og email-baserede nyhedsmails,
med højest 5 ugers og mindst 2 ugers varsel.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage
før en generalforsamling.
Eventuelt indkomne forslag skal straks bringes på foreningens hjemmeside.
Der skrives referat vedr. generalforsamlingen med angivelse af trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og referenten. Referatet indrykkes på hjemmesiden.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal.
Der kan på generalforsamlingen ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom.
Anmodningen skal være skriftlig og indeholde de punkter, som ønskes behandlet.
På ekstraordinær generalforsamling kan der ikke træffes beslutninger om andre emner end de forhold, der har givet anledning til afholdelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter en anmodning er tilgået bestyrelsen. Indkaldelse finder sted efter samme regler, som for ordinær generalforsamling.
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§ 8.
Kontingentopkrævning
Bestyrelsen forestår opkrævning af medlemskontingent hvert år inden udgangen af april måned.
Størrelsen af kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 9.
Foreningens formue
Foreningens formue indsættes på konto i et pengeinstitut efter bestyrelsens bestemmelse, dog bortset fra mindre kassebeholdning hos kassereren.

§ 10.
Regnskab og revision
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren har ansvaret for, at foreningens regnskab bliver ført
forsvarligt og for udarbejdelse af årsregnskab og budget.
Regnskabet skal revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Revisor kan
vælges blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Alternativt kan vælges en registreret
eller statsaut. revisor.
Regnskabet skal underskrives af kassereren og forsynes med revisionspåtegning.
På den ordinære generalforsamling vælges også revisorsuppleant. Det gælder dog ikke, såfremt revisor er registreret eller statsautoriseret revisor.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

§ 11.
Tegning/hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage betalinger samt forestå betaling af indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
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Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 12.
Vedtægtsændringer
Ændringer af nærværende vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling. Vedtagelse af ændringer er betinget af, at 2/3 af de fremmødte – stemmeberettigede – stemmer for ændringsforslag.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

§ 13.
Udmeldelse/Eksklusion
Ethvert medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen.
Eksklusion af et medlem kan ske, såfremt opkrævet kontingent ikke er blevet betalt inden for 3 måneder.

§ 14.
Opløsning
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling indkaldt med dette for øje med 3/4 af de
fremmødtes stemmer for forslaget.
Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler overdrages til Folkeoplysningsudvalget. Eventuelle midler må kun anvendes til aktiviteter, der vedrører Bjerringbro.
__________________________

Således vedtaget på generalforsamling den 31. marts 2005.

Som dirigent:

Arne Nordlyng
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