Vedtægter
§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er "Halsnæs Senior Idræt". Hjemsted er Halsnæs Kommune.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at tilbyde idrætsinteresserede seniorer mulighed for at dyrke
badminton samt med udgangspunkt i det generelle sociale samvær at udvikle medlemmernes
evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle seniorer. som aktivt vil arbejde for foreningens
formål.

§ 4. Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige
ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision.
Regnskabsåret er l. Januar - 31. December.
Det reviderede regnskab, som skal være underskrevet af kassereren, formanden og revisoren, skal sammen med
det kommende års budget uddeles ved den ordinære generalforsamling. Foreningens midler indsættes i en
bank efter bestyrelsens valg.

§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen. som er foreningens højeste myndighed. afholdes hvert år inden udgangen af
februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse via e-mail til medlemmerne og/eller ved omdeling på onsdage i Frederiksværkhallen.
Dagsorden vedhæftes indkaldelsen.
Forslag, der ønskes drøftet pa generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det kommende år fremlægges
Behandling af indkomne torslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer. suppleant og revisor.

7. Eventuelt

§ 8. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer..
Medlemmer. som er i restance med kontingentbetaling på generalforsamlingsdatoen, har ikke
stemmeret.
Medlemmerne træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Er der stemmelighed
tæller formandens stemme dobbelt. Undtaget herfra er dog de tilfælde, hvor der til
afstemning foreligger forslag til opløsning af foreningen. Forslag til opløsning af
foreningen kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning af foreningen, som er vedtaget på en ordinær generalforsamling, skal efterfølgende bekræftes af
et simpelt flertal af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling.
. Se i øvrigt § 11.
Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det,
skal afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes. når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af
medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinærgeneral forsamling skal ledsages
af en udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremsat og
skal indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
_ _

§ 10. Bestyrelsens ledelse:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. som består af 5 medlemmer. Den samlede
bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med
Folkeoplysningsloven og Halsnæs Kommunes retningslinier.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og på lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant og
revisor. De valgte medlemmer konstituerer sig efter hver ordinær general- forsamling. For at være valgbar
skal hver foreslået kandidat personligt være til stede på generalforsamlingen, eller der skal foreligge en skriftlig
erklæring fra kandidaten, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.
Formanden tegner foreningen og bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt. Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning hertil.
Vedkommende medlem har dog ret til at forelægge sin sag ved den førstkommende
generalforsamling.

§ 11. Opløsning:
l tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en anerkendt humanitær
organisation efter bestyrelsens valg.
Således vedtaget den 26.2.2014 og ekstraordinær generalforsamling den 19.3. 2014
Hermed underskrevet af bestyrelsen d. 09.09.2016:

