Vedteegter for volleyklubben “Volley VUF"

§1

Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens (klubbens) navn er Volley VUF og den er dannet af gamle som nye
VUC-kursister i 2001.
Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kebenhavns kommune.
Stk. 3: Foreningens adresse er forpersonens adresse/emailadresse,
Stk. 4: Foreningens interne (officielle) kommunikation foregar via email.

§2

Formal

Stk. 1: Foreningens formal er at tilbyde medlemmer mulighed for at spille volleyball.

Formédlet er desuden, gennem positivitet og engagement, at udbrede og forbedre
medlemmernes kendskab til volleyball.

§ 3

Mediemskab

Stk. 1: Som medlem af foreningen kan optages alle personer over 15 ar, der har

modtaget og accepteret foreningens vedtcegter og formal.
Stk. 2: Bestyrelsen kan henvise personer der ensker optagelse til passivt

medlemskab eller venteliste, séfremt faciliteterne nadvendigger en begreensning i
antallet af aktive medlemmer.
Stk. 3: For at vere aktivt medlem forventes det at man mader til traeningen og

spillermeder. Rent treeningsmeessigt kan et medlem dog stille sit medlemskab i bero i

op til 3 maneder (efter meddelelse til bestyrelsen).
Stk. 4: Nye medlemmer kan deltage i 3 traeningsaftener, inden kontingent skal
betales.

Stk. 5: Hvis et medlem ikke efterlever Volley VUFs formal eller vedtcegter, kan
bestyrelsen give en advarsel, I grove, eller gentagne tilfalde, indkaldes der til

ekstraordincer generalforsamling med henblik pa eksklusion. Afgorelse herom
treffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 6: Passive medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter, normalt dog ikke
aktivt i traening/kampe. Passive medlemmer har fortrinsret frem for personer pa

venteliste ved overgang til aktivt medlemskab.

Stk. 7: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til forperson/kasserer inden
starten af en ny sceson (dvs. inden udgangen af juni hhv. december).
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§ 4

Kontingent

Stk. 1: Kontingent fastscettes af generalforsamlingen og betales hvert halve dr ved
start af forars- og efterdrsscesonen (januar hhv. august/september).
Ved indmeldelse efter midten af sesonen betales kun > kontingent.

Ved indmeldelse sent i seesonen kan bestyrelsen treeffe anden afgerelse.
Stk. 2: Ved manglende betaling af medlemskontingent, er det bestyrelsen der
ekskluderer medlemmet (efter rykkerprocedure uden resultat).
Stk, 3: Indbetalt kontingent refunderes ikke. Bestyrelsen kan i scerlige enkelt-

tilfeelde treeffe anden afgerelse.

§5

Generalforsamling

Stk. 1: Klubbens hajeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2: Der afholdes Grligt ordineer generalforsamling inden udgangen af marts
maned. Bestyrelsen er ansvarlig for skriftlig indkaldelse med mindst 3 ugers varsel til

hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for
generalforsamlingen.
Stk. 3: Forslag der onskes behandlet pa generalforsamlingen, skal skriftligt vere

bestyrelsen i hcende senest 14 dage for generalforsamlingen.
Bestyrelsen udsender indkomne forslag til medlemmerne senest 7 dage for
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generalforsamlingen.
Stk. 4: Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde:
Valg af dirigent, referent og evt. stemmetcellere
Godkendelse af indkaldelse (dirigenten)
Godkendelse af dagsorden
Fremleeggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Fremlaeggelse og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag

Fremlceggelse og godkendelse af budget, herunder fastscettelse af kontingent
(aktive/passive medlemmer)

9.

Valg af forperson (lige Grstal), kasserer (ulige Grstal) og ovrige medlemmer til
bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant

10.

Tilkendegivelse af anske om deltagelse i udvalgsarbejde

11.

Eventuelt

8.

Stk. 5: Stemmeret pd generalforsamlinger har kun medlemmer, som ikke er i

restance, og som har veeret medlem i mindst 1 maned.
Der kan i begrcenset omfang stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem hejst kan

medbringe én fuldmagt.
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Stk. 6: Alle medlemmer, som ikke er i restance, er valgbare pa generalforsamlingen.
Stk. 7: Alle generalforsamlingens afgerelser treffes ved simpelt stemmeflertal,
ved stemmelighed frafaldes forslaget. Vedtcegtseendringer kraever dog mindst 2/3
af de fremmedtes stemmer.
Stk. 8: Ekstraordiner generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens
beslutning eller skriftlig begcering fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Medet
afholdes med et varsel pd mindst 1 uge og senest 4 uger efter anmodningen.
Indkaldelsen skal angive det eller de emner der enskes behandlet.
Stk. 9: Dirigenten og den samlede bestyrelse underskriver referatet, som udsendes

til medlemmer senest en maned efter generalforsamlingen.

§6

Bestyrelsen og dens arbejde

Stk. 1: Bestyrelsen bestar af 3-5 medlemmer (i tilfelde af flere traeningstider/
hold kan bestyrelsens storrelse ages til max 7 medlemmer). Forperson og kasserer
veelges direkte p& generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
nastforperson og evt. avrige poster.

Stk. 2: Bestyrelsen fastseetter selv sin forretningsorden. Medlemmer orienteres om
denne.

Stk. 3: Bestyrelsen er foreningens hajeste myndighed mellem
generalforsamlingerne. Er der stemmelighed ved en afstemning i bestyrelsen er
forpersonens stemme afgerende (i forpersonens fraver har nestforpersonen denne

funktion). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4: Forpersonen tegner foreningen politisk (udtaler sig pa foreningens vegne
overfor tredjepart).
Stk. 5: Noestforpersonen fungerer, nar forpersonen er forhindret.
Stk. 6: Der udpeges ved hvert bestyrelsesmade en referent. Referatet underskrives

af referent og forperson (safremt forperson er referent, af forperson og
neestforperson).
Stk. 7: Bestyrelsen treffer de nadvendige beslutninger om valg af repraesentanter

til diverse udvalg. Forpersonen for de enkelte udvalg bor udpeges blandt medlemmer
af bestyrelsen.

Stk. 8: Bestyrelsen afholder mindst 2 mader Grligt.
Stk. 9: Bestyrelsens moder er efter anmodning dbne for alle medlemmer, dog er
derene lukkede ved behandling af personlige sager.

§7
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Stk. 1: Foreningens regnskabsperiode falger kalenderdret.
Stk. 2: Foreningens okonomiske midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3: Foreningens tegnes akonomisk af forpersonen og kassereren i faellesskab.
Stk. 4: Kassereren forer foreningens regnskab under iagttagelse af god
regnskabsskik og drager i samarbejde med forpersonen omsorg for foreningens

midler.
Stk. 5: Da det ikke er foreningens formal at etablere formue, afpasses kontingentet
efter de faktiske omkostninger.

Stk. 6: Intet medlem heefter skonomisk med mere end det af medlemmet indbetalte
kontingent.

Stk, 7: Regnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte kritiske revisor. Som
revisor kan kun veelges medlemmer, som ikke er i restance, og som er uafhaengige af
bestyrelsen.

§ 8

Opheevelse af foreningen

Stk. 1: Foreningen kan opheves, pd en til dette formal indkaldt ekstraordiner
generalforsamling, nar 2/3 af foreningens medlemmer ved en skriftlig afstemning
stemmer herfor.
Stk. 2: Et eventuelt overskud fra foreningens kasse doneres til Dansk Handicap
Idreets-Forbund.

Vedteegterne er i denne revision vedtaget ved foreningens generalforsamling 3/52021, til ajeblikkelig ikrafttreden.

Underskrives af den nyvalgte bestyrelse og dirigenten:

Amager den 3/5-2021
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