Vedtægter for Faxe Ladeplads petanque klub
Navn og hjemsted
Klubbens navn er Faxe Ladeplads petanque klub, Dannebrogsvej 1 Faxe kommune.
Klubben er en afdeling af Faxe Ladeplads idrætsforening
Formål
§1
Klubbens formål er at fremme interessen og kendskab til petanque blandt andet ved
afholdelse af træning og deltagelse i turnering.
Medlemskab
§2
Optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, der ved deres handlinger skader
klubbens virke og omdømme, eller overtræder klubbens vedtægter.
Kontingent
§3
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Bestyrelse
§4
Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand og
kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer som vælges på generalforsamlingen med en
funktionstid på 2 år. Formand og kasserer afgår efter tur, således at formanden er på
valg i ulige år og kasseren i lige år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når det skønnes nødvendigt.

Regnskab og revision
§5
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal før den ordinære
generalforsamling være revideret af af et medlem uden for bestyrelsen valgt
regnskabskontrollant. Regnskabskontrollant og en suppleant vælges på
generalforsamling for et år ad gangen.
Klubbens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Generalforsamling
§6
Den årlige generalforsamling afholdes i januar måned, og indkaldes via mail eller post
til medlemmerne med 21 dages varsel. Forlsag der ønskes behandletindsendes
skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt
og skal indkaldes når halvdelen af klubbens medlemmer med angivelse dagsorden
skriftligt forlanger det. Skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed inden for de af loven fastsatte
grænser.
Dagsorden
Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Bestyrelsens beretning
Afdelingens fremtid
Regnskab ved kasserer til godkendelse
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer, og
den ledes af den valgte dirigent.
Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at medlems- og aktivitetskontingent er
betalt og man er myndig.

Opløsning
§7
Til klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af klubbens medlemmer. Ved
opløsning tilfalder klubbens formue FLI.
Tegning – Hæftelse
§8
Klubben tegnes af formand eller næstformand og kasserer.
Formanden kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og
betale indgåede forpligtelser.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser ved den af klubben til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse.
Således vedtaget den: 26.juni 2016
____________________
Tom Lorentsen

Dirigent

