DHF EFTERSKOLEVEDTÆGTER
VEDTÆGTER FOR
§1
FORENINGENS/EFTERSKOLENS NAVN:___________________________________________________________________________
med hjemsted i ________________________________ Kommune er stiftet d. _______________
§ 2. FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er at give elever på skolen mulighed for at dyrke håndbold og spille turneringskampe for skolen i DHF regi samt generelt deltage i DHF distrikt forbunds aktivitetstilbud. Desuden
giver det medlemmerne mulighed for at erhverve sig DHF træner/lederuddannelse med det formål at
uddanne og motivere medlemmerne til at engagere sig og tage medansvar i foreningslivet som frivillige ledere og trænere.
§ 3. MEDLEMSKAB
Enhver der er fyldt 15 år og som er nuværende eller tidligere elev på skolen kan optages som aktiv
medlem. Ansatte og deres familie kan også optages.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve
idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtigede til at overholde foreningens vedtægter og efterleve foreningens formål.
Sker dette ikke kan det pågældende medlem ekskluderes fra foreningen.
§ 4. INDMELDESLE
Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer på en indmeldelsesblanket fra skolen. For
medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
§ 5. UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Et eventuelt økonomisk mellemværende afvikles ved udmeldelse.
§ 6. KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves ad 1 - 2 årlige opkrævninger.
Kontingentet for passive medlemmer er årligt på 50,- kr.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes en gang årligt inden udgangen af 3. kvartal (september), hvortil der skriftligt indkaldes med
mindst 14 dages varsel til foreningens medlemmer.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsorden. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, der har været medlem i
1 måned.
Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 8. DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Budgetforslag for det kommende år til fremlæggelse
5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (formand, næstformand, kasserer) og evt. yderligere 1 - 4 menige bestyrelsesmedlemmer samt 1 - 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt
§ 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst en femtedel medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse
af emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne som ved ordinær generalforsamling.
§ 10. BESTYRELSE – VALG
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer den i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til gyldige vedtægter og lovgivning.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/enkeltpersoner til at varetage særlige aktiviteter. For sådanne aktiviteter kan det pågældende udvalg/person pålægges at forvalte evt. midler og aflægge særligt regnskab – alt efter bestyrelsens bestemmelser.
Bestyrelsen består af formandskabet - en formand og en næstformand - som konstituerer sig selv
senest 14 dage efter generalforsamlingen samt en kasserer. Yderligere kan vælges 1 - 4 menige
bestyrelsesmedlemmer og 1 – 2 suppleanter. Alle valg er for 1 år ad gangen.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år.
§ 11. REGNSKAB
Foreningens regnskabsår følger skoleåret (1. juli - 30. juni).
Bestyrelsen skal afgive årsrapport til revisor godkendelse.
Regnskab og status forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse.
§ 12. KONSTITUERING – TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens
forhandlinger føres referat.
Ved økonomiske dispositioner over _____ antal kr. kræves underskrift af formand og kasserer.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som er
foreningens ansvar.
§ 13. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 14. FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer
er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, - uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

