VEDTÆGTER FOR VANTORE HÅNDBOLDKLUB
1.
Navn og formål
Klubbens navn er VANTORE HÅNDBOLDKLUB.
Hjemsted er Guldborgsund Kommune.
Klubbens spilledragt er blå trøjer og blå benklæder.
Det er klubbens formål gennem idræt – især håndbold – at styrke interessen for idræt og
være med til at skabe et godt kammeratskab.
2.
Organisationsforhold
Klubben er medlem af de specialforbund under Dansk Idræts forbund, hvorunder klubbens aktiviteter henhører. Klubben er underkastet disse organisationers love og bestemmelser.
Klubben er medlem af Guldborgsund sports- og idrætsråd, Guldborgsund Kommune.
3.
Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages enhver, som støtter klubbens formål.
Medlemmer optages enten som aktive eller passive.
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer på 16 år og derover, der ikke er i kontingentrestance.
Medlemmer, som udviser utilbørlig optræden eller som er i kontingentrestance, kan af
bestyrelsen udelukkes fra klubben for kortere eller længere tid. I grovere tilfælde kan
bestyrelsen ekskludere et medlem.
Eksklusion som følge af utilbørlig optræden kan indankes for den førstkommende generalforsamling.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
4.
Økonomi og Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling forelægge regnskab for det forløbne
regnskabsår.
Kontingent, betalingsbetingelser og tidsfrister fastsættes af bestyrelsen.
5.
Ledelse og tegningsret for foreningen
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Under ansvar overfor generalforsamlingen repræsenterer bestyrelsen klubben i alle forhold med de nedenfor anførte undtagelser.
Formanden tegner foreningen ud ad til. I sager der vedrører værdier, der overstiger
5.000 kroner kræves tillige underskrift fra kassereren. Sager, der vedrører mindre forhold eller ikke kan opsættes, kan ekspederes af formanden uden bestyrelsens forudgående godkendelse og skal forelægges på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltpersoner.
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Bestyrelsen kan ikke uden beslutning på en generalforsamling optage lån større end 20%
af sidste sæsons samlede kontingentindtægter eller foretage investering i fast ejendom.
Der skal foreligge referat af bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.
6.
Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særskilte opgaver.
I alle udvalg skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes arbejdsopgaver og udvalgene arbejder under bestyrelsens ansvar.
7.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i de lokale
dagblade.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Valg af formand – ulige år
Valg af kasserer – lige år
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal fra bestyrelsen på et bestyrelsesmøde beslutter dette, eller når 10% af klubbens stemmeberettigede medlemmer
fremsender skriftlig motiveret anmodning herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilstilles bestyrelsen mindst
8 dage før generalforsamlingen.
Til alle vedtagelser og beslutninger kræves simpelt stemmeflertal.
Afstemningsmåden fastsættes af dirigenten. Afstemningen skal dog være skriftlig, når
mindst 3 medlemmer begærer det.
8.
Valg
På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer, samt 5 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
I ulige årstal er formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
I lige årstal er kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
For en periode på 1 år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Kassererposten kan af bestyrelsen besættes af en person uden for bestyrelsen.
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8.a
Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis
2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
9.
Opløsning
Klubbens opløsning kan kun ske ved en vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, en ordinær og ekstraordinær, som skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Opløsningen kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt formål. Generalforsamlingen,
beslutter hvilket formål med almindelig stemmeflerhed mellem afgivne stemmer.
Ændringerne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. marts 1995.
Således ændret på den ekstraordinære generalforsamling d. 5. august 2004
Således ændret på den ekstraordinære generalforsamling d. 1. april 2008
Således ændret på ordinær generalforsamling d. 12. marts 2009
Således ændring på ordinær generalforsamling d. 13. marts 2014
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