Vedtægter for håndboldfællesskabet Sønderborg
(hf Sønderborg)
GENERELT
§1

Foreningens navn er hf Sønderborg. Dens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§2

Det er foreningens formål at samle håndboldinteresserede i et meningsfyldt og forpligtende
fællesskab samt virke for idrættens fremme både med hensyn til bredde og elite.

§3

hf Sønderborg er medlem af Dansk Håndboldforbund (DHF) under Dansk Idrætsforbund (DIF)
og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).

MEDLEMSKAB OG EKSLUSION
§4

1.

I foreningen kan optages medlemmer, der vedkender sig foreningens vedtægter.

2.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
Beslutningen kræver dog, at et flertal i bestyrelsen stemmer herfor.

3.

Et ekskluderet medlem kan forlange eksklusionen afgjort på førstkommende ordinære
generalforsamling.

4

Et ekskluderet medlem kan kun genoptages som medlem ved en ny flertalsbeslutning i
bestyrelsen.

MEDLEMSFORHOLD
§5

1.

Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

2.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover
kontingentforpligtelsen.

3.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.

KONTINGENT
§6

1.

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for ét år ad gangen.

2.

Bestyrelsen fastlægger ligeledes angivelse af betalingsterminer.

3.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8
dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

4.

Et ekskluderet medlem som følge af kontingentrestance kan kun på ny optages som medlem,
når vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

5.

Ved klubskifte gælder reglerne i DHF’s vedtægter vedr. restancer og klubskifte.

6.

Til gyldig udmeldelse af et medlem kræves, at det pågældende medlem har betalt sit
kontingent.

GENERALFORSAMLING
§7

1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. december.

3.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i
Sønderborg Ugeavis eller Budstikken.

4.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formanden aflægger beretning
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
Valg af revisor (vælges for 1 år)
Eventuelt

5.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.

6.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i
kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

8.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved
vedtægtsændringer kræves dog at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

BESTYRELSEN
§8

1.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

2.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3.

Bestyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 2 medlemmer udpeget af
moderklubberne Hørup UI & Vidar-Ulkebøl Håndbold. Bestyrelsen konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.

4.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at supplere sig med op til 2 bestyrelsesmedlemmer
yderligere, såfremt arbejdsopgaverne gør det nødvendigt.

5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Alle
beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

REGNSKAB
§9

1.

Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

2.

Kassereren er ansvarlig for, at der føres regnskab, udfærdiges årsregnskab, budgetter og
balancer, og opretter de nødvendige bankkonti.

3.

Årsregnskabet skal være revideret og forsynet med revisionspåtegning.

4.

Revisor har til enhver tid adgang til regnskab, kontrol af beholdninger og kan foretage
uanmeldt revision. Herudover er kassereren ansvarlig for, at der føres fortegnelse over
foreningens aktiver og passiver.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§10

1.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for
bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

2.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt
angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

FORENINGENS OPLØSNING
§11

1.

Forslag om foreningens opløsning skal behandles på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum. En opløsning kan kun
ske, når begge generalforsamlinger vedtager dette med ¾ af de fremmødtes stemmer.

2.

En opløsning finder ikke sted ved sammenslutning med andre håndboldklubber eller ved
navneændring.

3.

Ved en opløsning af foreningen fordeles alle klubbens midler med 50% til Vidar-Ulkebøl
Håndbold og 50% til Håndboldafdelingen i Hørup UI.

TVISTER
§12

Alt hvad disse vedtægter ikke tydeligt foreskriver, må underkastes bestyrelsens afgørelse
under ansvar overfor generalforsamlingen.
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