
VEDT,,E,GTER
BIRKERODDERNE S LOBEKLUB

$ I Navn og hjemsted.
Stk. 1. Foreningens navn er Birkersddernes Lsbeklub.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Rudersdal kommune.
$ 2 Formfll.
Stk. 1. Foreningens formil er at vrre samlingspunkt for frelles trrening. Herudover er der
mulighed for deltagelse i motions- og konkurrencelsb
$ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens
formil.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet er forst
gyldigt, nir medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer.
Stk. 4. Medlemmeme betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet
opkrcves straks efter generalforsamlingen og skal betales senest 1. marts. Restance udover 1.
april betragtes som udmeldelse.
$ 4 Generalforsamlingen.
Stk. l. Generalforsamlingen er foreningens hojeste myndighed.
Stk. 2. Ordinrer generalforsamling afholdes 6n gang irligt inden udgangen afjanuar mined
og indkaldes med mindst tre ugers varsel via information pi klubbens hjemmeside.
Stk. 3. Msde- og stemmeberettigede pi generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest
ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinrere generalforsamling skal mindst indeholde folgende
punkter:
i. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsafleggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsrettelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7.Yalg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, si bestyrelsen bestir af 4-6 medlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisorer
11. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der snskes behandlet pi generalforsamlingen, skal vrere bestyrelsen i hrende
senest 8 dage for generalforsamlingen. Forslag om vedtregtsrendringer, der onskes behandlet,
skal vaere bestyrelsen i hande senest tre mineder forud for udgangen af den mined, hvor den
ordinrre generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen trreffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen
af de gyldigt afgivne stemmer) og ved hindsoprakning. Ved personvalg, hvor der er foresliet
flere end det antal, der skal vrelges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sidanne
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
$ 5 Ekstraordinrcr generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinrer generalforsamling kan aftroldes, nir bestyrelsen finder det nodvendigt,
og skal aftroldes, nir mindst 1/3 af medlemmerne fremsetter skriftligt begrundet anmodning



om det over for formanden. I sidanne tilfrelde skal generalforsamlingen aflroldes senest fire
uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinrer generalforsamling er 2 uger. Indkaldelse til
ekstraordinrer generalforsamling sker via klubbens hjemmeside.
$ 6 Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgores af bestyrelsen. Bestyrelsen vrelges af
generalforsamlingen for en toirig periode. Bestyrelsens medlemmer er skiftevis pi valg hvert
2. ir .
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nrervrerende vedtregter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsatter i avrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsrtte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrrensede opgaver.
Stk. 4. Formanden indkalder og leder bestyrelsens msder.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutringsdygtig, nir mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 6. Bestyrelsen vrlger selv kasserer og sekretrer.
$ 7 Okonomi, regnskab og revision.
Stk. 1. Foreningens regnskabs irr falger kalenderiret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab fsres af kassereren, der tillige fsrer foreningens medlems
register.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den pi generalforsamlingen valgte revisor.
$ 8 Tegningsregler og hreftelse.
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
Stk. 2. Foreningen hrefter ikke for mere end foreningens formue.
$ 9 Vedtregtsrendringer.
Stk. 1. Disse vedtregter kan kun rendres med2l3 flertal af de fremmodte pi en
generalforsamling, hvor rndringsforslaget fremgir af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtregtsandringer trreder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
pi.
$ 10 Oplosning.
Stk. 1. Oplosning af foreningen kan kun finde sted med 213 flertal pi to hinanden folgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal vrere ordinrer.
Stk. 2. Ved oplosning fordeles foreningens aktiver efter den oplosende generalforsamlings
n&rrnere bestemmelser.
$ ll Datering.
Stk. 1. Siledes vedtaget pi foreningens stiftende generalforsamling onsdag den 2. oktober
1996 og rendret pi generalforsamlingen den23.januar 2008.


